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Κατάσταση ακρωνυμίων 
Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται τα ακρωνύμια των κοινών επιχειρήσεων της 
ΕΕ και των λοιπών οργάνων της Ένωσης που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση. 

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 

ΑΕΕ Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας  

ΓΔ RTD Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας  

ΔΕΔ-Μ Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 

ΕΑΧ Εθνική αρχή χρηματοδότησης 

ΕΙΤ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας  

ΕΟ Εκτελεστικός Οργανισμός 

Ευρατόμ Ευρωπαϊκή Κoιvότητα Ατoμικής Εvέργειας 

ΚΕ Κοινή Επιχείρηση 

ΜΣΕ Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

«Ορίζων 2020» Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζων 2020» (2014-2020) 

ΠΔΠ Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

ΠΚΦ Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα 
φάρμακα 

ΣΔΔΤ Σύμπραξη μεταξύ φορέων του Δημοσίου  

7ο ΠΠ Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη (2007-2013) 
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ARTEMIS 
Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS για την υλοποίηση κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα 
συστήματα υπολογιστών  

BBI Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων  

CAS Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής 

CFS  Πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων  

CS Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 

EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 

ECSEL Κοινή Επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα» 

ENIAC Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
στη νανοηλεκτρονική 

EuroHPC Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων 

EVM Διαχείριση δεδουλευμένης αξίας 

F4E Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» 

ITER Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας 

KKY Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» 

PMO Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών 
Δικαιωμάτων 

S2R Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για 
τους σιδηροδρόμους) 

SESAR 
Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 

  



 6 

 

Σύνοψη 
I Για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 διατυπώσαμε ελεγκτική 
γνώμη χωρίς επιφύλαξη για τους λογαριασμούς όλων των κοινών επιχειρήσεων (ΚΕ). 
Εντούτοις, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η ελεγκτική γνώμη μας επί των 
ετήσιων λογαριασμών της ΚΕ «Σύντηξη για την ενέργεια» (F4E) για το 2018 
συνοδεύεται από επισήμανση ειδικού θέματος, προκειμένου να επιστήσουμε την 
προσοχή στον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων των δαπανών και καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση του έργου του ITER.  

II Διατυπώσαμε επίσης ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 
και κανονικότητα των πληρωμών και των εσόδων στα οποία βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του 2018 για όλες τις κοινές επιχειρήσεις.  

III Συνολικά, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς των ΚΕ, καθώς και σχετικά με τις πράξεις επί των οποίων αυτοί 
βασίζονται, επιβεβαιώθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που είχαν αναφερθεί και τα 
προηγούμενα έτη. 

IV Οι εισφορές των μελών για τις δραστηριότητες που υλοποίησαν πέντε ΚΕ (SESAR, 
CS, ΠΚΦ, ΚΚΥ, ECSEL) στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ αντιστοιχούσαν στο 89 % 
περίπου των στόχων που ορίζουν οι ιδρυτικοί κανονισμοί των ΚΕ στα τέλη του 2018 
και στην καταληκτική φάση του προγράμματος. Η πρόοδος που σημειώθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος και οι σχετικές εισφορές για τις επτά ΚΕ που υλοποιούν 
δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων 2020» (SESAR, CS, ΠΚΦ, ΚΚΥ, ECSEL, BBI, 
S2R) υστερούσαν επίσης σε σύγκριση με τους στόχους. Στο τέλος του 2018, ήτοι στα 
μέσα της περιόδου προγραμματισμού, οι ΚΕ είχαν υλοποιήσει κατά μέσο όρο μόλις το 
39 % των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 
των συναφών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Εάν εξαιρεθούν οι 
συμπληρωματικές δραστηριότητες, το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε μόλις 31 %. 
Ομοίως, οι ΚΕ πέτυχαν κατά μέσο όρο μόλις το 25 % των στόχων τους όσον αφορά τις 
εισφορές για επιχειρησιακές δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 75 % που επετεύχθη 
για τις συμπληρωματικές δραστηριότητές τους. 
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Τι ελέγχουμε 

Νομική δομή και σύσταση 

01 Οι ΚΕ είναι μια μορφή σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με νομική 
προσωπικότητα, που επιδιώκουν να επιτύχουν στενότερη σύνδεση των 
αποτελεσμάτων των έργων σε στρατηγικούς τομείς έρευνας και καινοτομίας με την 
αγορά, καθώς και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της έρευνας και της 
κοινωνικής ανάπτυξης.  

02 Συστήνονται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή [στην περίπτωση της ΚΕ «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E)] των 
άρθρων 45 έως 51 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ).  

03 Αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από τον δημόσιο τομέα, κατά κανόνα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή), από συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς και μέλη από τον ιδιωτικό τομέα, 
προερχόμενα από ενώσεις του κλάδου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον τομέα 
της έρευνας. Οι ΚΕ, με εξαίρεση τη F4E, διαμορφώνουν το δικό τους θεματολόγιο 
έρευνας και χορηγούν χρηματοδότηση κυρίως μέσω ανοικτών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. 

Οι ΚΕ λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και της Ευρατόμ 

Οκτώ ΚΕ εφαρμόζουν επί του παρόντος συγκεκριμένες δράσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

04 Μια πρώτη ομάδα επτά ΚΕ υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»:  

o η ΚΕ Clean Sky (CS),  

o η ΚΕ για το Ερευνητικό πρόγραμμα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), 

o η ΚΕ «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΚΥ), 
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o η ΚΕ «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα» (ΠΚΦ), 

o η ΚΕ για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή 
πρωτοπορία (ECSEL), η οποία συστάθηκε το 2014 από τη συγχώνευση δύο ΚΕ: 
Νανοηλεκτρονική (ENIAC) και Ενσωματωμένα συστήματα (ARTEMIS), 

o η ΚΕ Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (BBI) και 

o η ΚΕ Shift2Rail (S2R).  

05 Επιπροσθέτως, τον Νοέμβριο του 2018 το Συμβούλιο συνέστησε μια όγδοη ΚΕ 
στον τομέα της ψηφιακής έρευνας: την ΚΕ για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων (EuroHPC). Η εν λόγω ΚΕ προήλθε από κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος 
υπερυπολογιστικής παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. Το 2020 θα ελέγξουμε για 
πρώτη φορά τους λογαριασμούς της.  

06 Επί του παρόντος, οι εν λόγω ΚΕ προβλέπεται να λειτουργήσουν έως το 2024, με 
εξαίρεση τη EuroHPC, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί έως το τέλος του 2026. 

07 Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται επισκόπηση της ημερομηνίας σύστασης και της 
προγραμματισμένης διάρκειας λειτουργίας των εν λόγω ΚΕ του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». 
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Γράφημα 1 – ΚΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020» - ημερομηνία σύστασης και προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανονισμών του Συμβουλίου για τη σύσταση των ΚΕ, προσαρμοσμένα από το ΕΕΣ. 

Μετάβαση προς την αυτόνομη 
λειτουργία

Μετάβαση προς την αυτόνομη 
λειτουργία

Μετάβαση προς την αυτόνομη 
λειτουργία

Μετάβαση προς 
την αυτόνομη 
λειτουργία

Μετάβαση προς την 
αυτόνομη λειτουργία

Μετάβαση προς την 
αυτόνομη λειτουργία
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αυτόνομη λειτουργία
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Μία ΚΕ δημιουργήθηκε για τον ITER 

08 Το 2007, δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ, η ΕΕ ίδρυσε την ΚΕ «Σύντηξη για την 
παραγωγή ενέργειας» (F4E) για περίοδο 35 ετών. Η ΚΕ είναι υπεύθυνη για την παροχή 
της εισφοράς της Ευρώπης στον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα 
(ITER), μια παγκόσμια επιστημονική σύμπραξη που έχει ως στόχο να καταδείξει ότι η 
πυρηνική σύντηξη μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη και αειφόρο πηγή ενέργειας1. Τα 
ιδρυτικά μέλη της F4E είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη της Ευρατόμ και η Ελβετία.  

09 Όλες οι ΚΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020» έχουν την έδρα τους στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), με εξαίρεση την EuroHPC που έχει την έδρα της στο 
Λουξεμβούργο. Η F4E έχει την έδρα της στη Βαρκελώνη (Ισπανία), ενώ οι κύριες 
εγκαταστάσεις της σύντηξης κατασκευάζονται στο Cadarache, στη Γαλλία (βλέπε 
γράφημα 2). 

  

                                                      
1 Το έργο ITER δρομολογήθηκε το 2005 με σκοπό τη δημιουργία και τη λειτουργία 

πειραματικής μονάδας για την απόδειξη της επιστημονικής βιωσιμότητας της σύντηξης ως 
βιώσιμης πηγής ενέργειας στο μέλλον. Στο έργο συμμετέχουν επτά εταίροι σε παγκόσμιο 
επίπεδο: η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ), οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ινδία. 
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Γράφημα 2 – Έδρα των ΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Ρυθμίσεις διακυβέρνησης 

10 Οι περισσότερες ΚΕ ακολουθούν ένα διμερές μοντέλο, με την Επιτροπή και τον 
αντίστοιχο κλάδο (και σε ορισμένες περιπτώσεις και τον τομέα της έρευνας) να 
εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο και να συμβάλλουν στις δραστηριότητες 
της ΚΕ (SESAR, CS, ΠΚΦ, ΚΚΥ, BBI, S2R). Ορισμένες ακολουθούν τριμερές μοντέλο, στο 
πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο αντίστοιχος κλάδος συμμετέχουν 
στο διοικητικό συμβούλιο και συμβάλλουν στις δραστηριότητες της ΚΕ (ECSEL και 
EuroHPC). 
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Χρηματοδότηση και πόροι των ΚΕ για το 2018 

11 Όσον αφορά τις ΚΕ που εφαρμόζουν έργα του 7ου ΠΠ και του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», τόσο η ΕΕ όσο και οι εταίροι από τον κλάδο και από τον τομέα της 
έρευνας συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας των ΚΕ:  

o Η Επιτροπή παρέχει κεφάλαια από το 7ο ΠΠ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
για τη συγχρηματοδότηση των έργων έρευνας και καινοτομίας των ΚΕ. Δύο ΚΕ 
(SESAR και S2R) λαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).  

o Οι εταίροι από τον κλάδο και από τον τομέα της έρευνας πραγματοποιούν 
εισφορές σε είδος για την υλοποίηση των έργων έρευνας και καινοτομίας των ΚΕ.  

o Τέλος, τόσο η Επιτροπή όσο και οι εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα 
πραγματοποιούν ίσες εισφορές σε χρήμα για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών των ΚΕ. 

12 Όσον αφορά τις δραστηριότητες του 7ου ΠΠ, το ποσό των εισφορών σε είδος 
που προσφέρει ο κλάδος και οι εταίροι από τον τομέα της έρευνας πρέπει να ισούται 
με το ποσό των εισφορών σε χρήμα της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά τις δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι αντίστοιχοι ιδρυτικοί κανονισμοί 
των ΚΕ καθορίζουν το ποσό τόσο των εισφορών σε χρήμα της ΕΕ όσο και των 
εισφορών σε είδος των εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα για τα έργα έρευνας και 
καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

13 Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη κατανομή των εισφορών τόσο για 
το 7ο ΠΠ όσο και για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 
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Γράφημα 3 – Εισφορές των μελών κατά τον κύκλο ζωής των ΚΕ (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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14 Υπάρχουν δύο είδη εισφορών των μελών του κλάδου: για όλες τις ΚΕ, τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εισφέρουν ένα ελάχιστο ποσό στο συνολικό κόστος 
των έργων έρευνας και καινοτομίας των ΚΕ. Η εισφορά αυτή ορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ του συνολικού κόστους του έργου και της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. 
Στην περίπτωση τεσσάρων ΚΕ (CS, ΚΚΥ, BBI, S2R), τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα 
υποχρεούνται επίσης σε ελάχιστη εισφορά σε είδος, η οποία συνίσταται σε 
«συμπληρωματικές δραστηριότητες», οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μεν στο 
πρόγραμμα εργασίας των ΚΕ, εμπίπτουν όμως στο πεδίο που καλύπτουν οι στόχοι 
τους.  

15 Οι ΚΕ (εξαιρουμένης της F4E) διαχειρίζονται περίπου το 10 % ή 
7,2 δισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», όπως φαίνεται στο γράφημα 4. Η χρηματοδότηση της ΕΕ μοχλεύει 
περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα έρευνας και καινοτομίας, σε τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». 
Για το 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός πληρωμών των επτά ΚΕ που υλοποιούν 
δραστηριότητες του προγράμματος έρευνας ανερχόταν σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ 
(έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017) και στο τέλος του 2018 απασχολούσαν 
227 υπαλλήλους (έναντι 227 το 2017), στους οποίους περιλαμβάνονταν μόνιμοι, 
έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 
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Γράφημα 4 – Μερίδιο του προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» ανά φορέα υλοποίησης 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

16 Η F4E χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρατόμ και τα κράτη μέλη της Ευρατόμ. 
Τα συνολικά κονδύλια της Ευρατόμ που προορίζονται για την F4E περιορίζονται σε 
6,6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2020. Το 2018 ο ετήσιος προϋπολογισμός 
πληρωμών της F4E ανήλθε σε 794,8 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 847,6 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2017). Στο τέλος του 2018, η F4E απασχολούσε 442 υπαλλήλους (έναντι 449 
το 2017), στους οποίους περιλαμβάνονταν μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι. 

Διαδικασία απαλλαγής 

17 Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται σχηματικά η χρονογραμμή της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. 
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Γράφημα 5 – Ετήσια διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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Ο έλεγχός μας 

Η εντολή μας  

18 Όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ελέγξαμε τους λογαριασμούς των οκτώ ΚΕ για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 
στις οποίες αυτοί βασίζονται.  

Χρησιμοποίηση των εργασιών τρίτων 

19 Όσον αφορά τον έλεγχο της αξιοπιστίας των λογαριασμών των ΚΕ, βασίσαμε τη 
γνώμη μας στις τελικές εκθέσεις ελέγχου του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή στον 
οποίο ανέθεσε τις σχετικές εργασίες η εκάστοτε ΚΕ. Για κάθε ΚΕ, εξετάσαμε την 
ποιότητα των ελεγκτικών εργασιών για τους πλέον επιρρεπείς σε κινδύνους τομείς. 

20 Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί λάβαμε υπόψη τις εργασίες που πραγματοποίησαν άλλοι ελεγκτές. Ως 
εκ τούτου, αξιολογήσαμε και υποβάλαμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου των ΚΕ, εξετάσαμε και επαναδιενεργήσαμε τις κατασταλτικές 
ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποίησε η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής 
(CAS) και οι εξωτερικοί ελεγκτές στους οποίους ανέθεσε τα σχετικά καθήκοντα, και 
αναλύσαμε τους ελέγχους σχετικά με τις ΚΕ που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής. 

Η δική μας εκτίμηση κινδύνου 

21 Στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου των λογαριασμών και των σχετικών πράξεων 
των ΚΕ για το 2018 ελήφθη υπόψη η εκτίμηση κινδύνου που πραγματοποιήσαμε η 
οποία παρουσιάζεται συνοπτικά κατωτέρω. 

o Οι λογαριασμοί των ΚΕ καταρτίζονται βάσει των λογιστικών κανόνων που 
εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε διεθνώς 
αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. Καθώς ο αριθμός των 
ουσιωδών σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στο παρελθόν ήταν μικρός, θεωρήσαμε 
ότι ο κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών είναι χαμηλός. Ωστόσο, λόγω 
μιας σημαντικής αλλαγής της λογιστικής πολιτικής το 2018, ο κίνδυνος για την 
F4E αξιολογήθηκε ως μέτριος. 
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o Τις αποδοχές διαχειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των 
Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Επιτροπής, το οποίο ελέγχουμε στο πλαίσιο 
των ειδικών εκτιμήσεών μας σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ. Τα 
τελευταία έτη δεν εντοπίστηκε κάποιο ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις εν λόγω 
πληρωμές. 

o Όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα ήταν γενικώς χαμηλός, αλλά μέτριος στην περίπτωση των ΚΕ με 
σημαντική εναλλαγή προσωπικού. 

o Όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούσαν επιχορηγήσεις, ο κίνδυνος 
αξιολογήθηκε, εν γένει, ως μέτριος, επειδή, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων (CFS) απαιτούνται από 
τον δικαιούχο μόνο στο τέλος του έργου στην περίπτωση που οι εισφορές της ΕΕ 
υπερβαίνουν τα 325 000 ευρώ, και οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν 
λεπτομερή τεκμηρίωση ή αποδεικτικά στοιχεία για τις ενδιάμεσες πληρωμές του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» (αρχή της εμπιστοσύνης). 

o Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο συμβάσεων και τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού τέτοιων 
διαδικασιών, ο κίνδυνος εκτιμήθηκε γενικώς ως χαμηλός, ως μέτριος δε για την 
F4E, η οποία διαχειρίζεται πολύπλοκες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
υψηλής αξίας. 
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Συνολικά αποτελέσματα από τους 
ετήσιους ελέγχους των ΚΕ για το 
οικονομικό έτος 2018 

Γνώμες χωρίς επιφύλαξη… 

… για τους λογαριασμούς όλων των ΚΕ, αλλά επισήμανση ειδικού 
θέματος για την F4E σχετικά με την εισφορά της ΕΕ στον ITER 

22 Διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους 
λογαριασμούς όλων των κοινών επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί 
αυτοί παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 
κατάστασης των κοινών επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων 
των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων δημοσιονομικών 
κανονισμών και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

23 Όπως και τα προηγούμενα έτη, η ελεγκτική γνώμη μας επί των ετήσιων 
λογαριασμών της F4E για το 2018 συνοδεύεται από επισήμανση ειδικού θέματος2 
προκειμένου να επιστήσουμε την προσοχή στα εξής: 

o Τον Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο του ITER ενέκρινε νέα βάση αναφοράς του 
έργου ITER, με ορίζοντα το 2025 ως την αναμενόμενη χρονολογία έναρξης της 
φάσης λειτουργίας (ήτοι ως χρόνο επίτευξης του πρώτου πλάσματος3) και το 
2035 ως τον χρόνο ολοκλήρωσης της φάσης κατασκευής. Η εν λόγω νέα βάση 
αναφοράς παρουσιάζεται ως η συντομότερη δυνατή ημερομηνία που μπορεί να 
επιτευχθεί από τεχνικής άποψης. Η προηγούμενη βάση αναφοράς, που είχε 

                                                      
2 Σκοπός της επισήμανσης ειδικού θέματος είναι να επιστήσει την προσοχή σε ζήτημα για το 

οποίο οι λογαριασμοί δεν περιέχουν μεν ουσιώδεις ανακρίβειες, αλλά το οποίο είναι τόσο 
σημαντικό ώστε κρίνεται θεμελιώδες για την κατανόηση των λογαριασμών από τους 
χρήστες. 

3 Το πρώτο πλάσμα αντιπροσωπεύει τη φάση κατασκευής της μηχανής σύντηξης που θα 
καταστήσει δυνατή τη δοκιμή των ουσιωδών συνιστωσών της μηχανής, καθώς και το 
σημείο έναρξης της φάσης λειτουργίας. 
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προσδιοριστεί το 2010 προέβλεπε την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής το 
2020.  

o Η F4E επανυπολόγισε την εισφορά της στη φάση κατασκευής του έργου σε 12 
δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2008), ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 
6,6 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2008) που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο της 
ΕΕ το 2010. Η εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει περιθώριο για απρόβλεπτα, 
παρότι η Επιτροπή πρότεινε ότι θα ήταν σκόπιμο να περιληφθεί περιθώριο έως 
και 24 μηνών για απρόβλεπτα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και 10-20 % σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό. 

o Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρατόμ. Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μετά 
το 2020 δραστηριότητες της F4E και στο έργο ITER. 

24 Μολονότι η F4E έχει κάνει θετικά βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης και 
του ελέγχου της εισφοράς της στο στάδιο κατασκευής του έργου του ITER, 
εξακολουθεί να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος περαιτέρω αυξήσεων των δαπανών και 
καθυστερήσεων στην υλοποίηση σε σύγκριση με την τρέχουσα βάση αναφοράς.  

… για τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί όλων των ΚΕ 

25 Διατυπώσαμε για το σύνολο των ΚΕ ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. Κατά τη 
γνώμη μας, οι πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά.  

… για τις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί όλων των ΚΕ 

26 Διατυπώσαμε για το σύνολο των ΚΕ ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. Κατά τη 
γνώμη μας, οι πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά.  

27 Για πρώτη φορά, διατυπώσαμε επίσης ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί της ECSEL για το 2018. Δεδομένου ότι το μερίδιο των πληρωμών από το 
7ο ΠΠ (για τις οποίες η ECSEL δεν ήταν σε θέση να υπολογίσει ένα ενιαίο ποσοστό 
σφάλματος) ήταν χαμηλό (περίπου 20 % των πληρωμών), είχαμε την εύλογη 
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διασφάλιση ότι το ποσοστό σφάλματος για το σύνολο των πληρωμών της ECSEL που 
αφορούσαν το έτος 2018 ήταν χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 % 
(βλέπε επίσης σημείο 38). 

28 Στο γράφημα 6 παρέχεται επισκόπηση των γνωμών που διατύπωσε το ΕΕΣ όσον 
αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (έσοδα και πληρωμές) για τις οκτώ ΚΕ 
από το 2016 έως το 2018. 

Γράφημα 6 - Γνώμες σχετικά με τις ΚΕ από το 2016 έως το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν επίσης ζητήματα που 
επιδέχονται βελτίωση 

29 Διατυπώσαμε επίσης διάφορες παρατηρήσεις υπογραμμίζοντας σημαντικά 
θέματα και τομείς που επιδέχονται βελτίωση, κυρίως όσον αφορά ζητήματα 
δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, τις εισφορές σε είδος των 
μελών, τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για τις πληρωμές και τις διαδικασίες 
επιχορηγήσεων.  

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση  

30 Διαπιστώσαμε συνεχιζόμενες αδυναμίες στον δημοσιονομικό σχεδιασμό όσον 
αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Συγκεκριμένα:  

o Η F4E αναγκάστηκε να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών για το 2018 κατά σχεδόν 
160 εκατομμύρια ευρώ περίπου ή κατά 25 % του αρχικού προϋπολογισμού, 
προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές της ανάγκες για πληρωμές το 2018. 

2016 2017 2018

8 γνώμες για τις ΚΕ
Πληρωμές
Έσοδα
Λογαριασμοί

Γνώμες
Χωρίς επιφύλαξη
Με επιφύλαξη
Αρνητική
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o Τέλος, στην περίπτωση των SESAR και ECSEL, το ποσοστό εκτέλεσης των 
πιστώσεων πληρωμών το 2018 ήταν σημαντικά χαμηλότερο του αναμενόμενου. 
Αυτό συνέβη λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων και στο γεγονός 
ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρθηκαν από 
προηγούμενα έτη δεν είχαν ληφθεί πλήρως υπόψη κατά τον προγραμματισμό 
των αναγκών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018.  

Βαθμός υλοποίησης των δραστηριοτήτων των ΚΕ στο πλαίσιο του 7ου 
ΠΠ και εισφορές των μελών  

31 Το 2018, η υλοποίηση των δραστηριοτήτων των πέντε ΚΕ στο πλαίσιο του 7ου 
ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ (SESAR, CS, ΠΚΦ, ΚΚΥ, ECSEL) βρισκόταν στην τελική φάση της. Στο 
τέλος του 2018, οι εισφορές των μελών για τις δραστηριότητες αυτές αντιστοιχούσαν 
στο 89 % περίπου των στόχων για τις εισφορές που όριζαν οι ιδρυτικοί κανονισμοί 
των ΚΕ (βλέπε πίνακα 1). 
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Πίνακας 1 – 7ο ΠΠ και ΔΕΔ-Μ – Εισφορές των μελών (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από τις ΚΕ. 

  

ΕΕ Άλλα μέλη Σύνολο ΚΕ στο πλαίσιο 
του 7ου ΠΠ

ΕΕ Άλλα μέλη Σύνολο

Πο
σο

στ
ό 

εκ
τέ

λε
ση

ς

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 ΠΚΦ 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 ΚΚΥ 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL (για 
Artemis/Eniac)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Σύνολο 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Εισφορές μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού 

κανονισμού)

Εισφορές μελών
(ως είχαν στις 31.12.2018)
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Βαθμός υλοποίησης των δραστηριοτήτων των ΚΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και εισφορές των μελών 

32 Οι εισφορές των μελών υπολείπονταν των στόχων που είχαν καθοριστεί για τις 
επτά ΚΕ (SESAR, CS, ΠΚΦ, ΚΚΥ, ECSEL, BBI, S2R) οι οποίες υλοποιούν δραστηριότητες 
του προγράμματος «Ορίζων 2020». Το 2018, ήτοι το πέμπτο έτος της περιόδου 
προγραμματισμού, υλοποιήθηκε μόνο το 39 % των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των σχετικών συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων τους. Εάν εξαιρεθούν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες, το 
ποσοστό εκτέλεσης ήταν μόλις 31 % (βλέπε πίνακα 2). 

33 Έως το τέλος του 2018, η Επιτροπή πραγματοποίησε εισφορές σε χρήμα ύψους 
2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (35 % των συμφωνημένων συνολικών εισφορών ύψους 
7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ), ενώ ο σχετικός κλάδος και οι εταίροι από τον τομέα της 
έρευνας πραγματοποίησαν εισφορές ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (41 % των 
συνολικών συμφωνημένων εισφορών ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων ευρώ). Αυτά τα 4 
δισεκατομμύρια ευρώ συνίσταντο σε:  

o εισφορές σε είδος, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες που υλοποιούν οι ΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» (εκ των οποίων περίπου 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ πιστοποιήθηκαν στο 
τέλος του 2018), και  

o εισφορές σε είδος, ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μεν στο πρόγραμμα εργασίας 
των ΚΕ, εμπίπτουν όμως στο πεδίο που καλύπτουν οι στόχοι τους. 
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Πίνακας 2 — «Ορίζων 2020» – Εισφορές των μελών (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από τις ΚΕ. 

ΕΕ
ΕΕΕΔ των 

άλλων 
μελών (1)

ΕΕΣΔ των 
άλλων 

μελών (2)
Σύνολο

ΚΕ στο πλαίσιο 
του 

προγράμματος 
«Ορίζων 2020»

ΕΕ
ΕΕΕΔ 

επικυρω
μένες

ΕΕΕΔ που 
έχουν 

αναφερθεί, 
αλλά δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

ΕΕΣΔ Σύνολο

Πο
σο

στ
ό 

υλ
οπ

οί
ησ

ης
 μ

ε 
τι

ς 
ΕΕ

ΣΔ
Πο

σο
στ

ό 
υλ

οπ
οί

ησ
ης

 χ
ω

ρί
ς 

τι
ς 

ΕΕ
ΣΔ

585,0 1 000,0 μ.δ. 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 μ.δ. 465,7 29 % 29 %
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
1 638,0 1 425,0 μ.δ. 3 063,0 ΠΚΦ2 241,9 144,0 83,9 μ.δ. 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 ΚΚΥ2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %
1 185,0 1 657,5 μ.δ. 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 μ.δ. 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Σύνολο 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

(1) ΕΕΕΔ: Εισφορές σε είδος στις επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΚΕ
(2) ΕΕΣΔ: Εισφορές σε είδος σε συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός του προγράμματος εργασίας της ΚΕ

Εισφορές μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές μελών
(ως είχαν στις 31.12.2018)
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34 Ο ιδρυτικός κανονισμός τεσσάρων ΚΕ (CS, ΚΚΥ, BBI, S2R) καθιστά δυνατή την 
εισφορά σε είδος μελών από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας των ΚΕ. Όπως 
φαίνεται στον πίνακα 2, έως το τέλος του 2018 το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών 
μελών του κλάδου αντιστοιχούσε στις δηλώσεις δαπανών για τις δραστηριότητες 
αυτές. 

35 Το ποσοστό εκτέλεσης των εισφορών σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες ήταν 25 %, ενώ των εισφορών σε είδος για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες προσέγγιζε το 75 %. Δεδομένου ότι οι ΚΕ δεν οφείλουν να 
γνωστοποιούν στους ετήσιους λογαριασμούς τους τις αντίστοιχες εισφορές σε είδος 
για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, δεν έχουμε εντολή να τις ελέγχουμε.  

36 Σημειώνουμε ότι ο ιδρυτικός κανονισμός για τη BBI τροποποιήθηκε το 2018 
προκειμένου τα μέλη του κλάδου να μπορούν να λογοδοτούν για τις εισφορές σε 
χρήμα σε επίπεδο έργου. Ωστόσο, θεωρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος τα εν λόγω μέλη να μην καταφέρουν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο 
απαιτούμενο ποσό των επιχειρησιακών εισφορών σε χρήμα (182,5 εκατομμύρια 
ευρώ) μέχρι το τέλος του προγράμματος της BBI. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
αποφάσισε στο τέλος του 2018 να μειώσει κατά 140 εκατομμύρια ευρώ τον 
προϋπολογισμό της ΚΕ για το 2020, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ. 

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για τις πληρωμές  

37 Οι ΚΕ εφαρμόζουν διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε 
εξέταση εγγράφων σε σχέση με χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές. Όσον 
αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, οι ΚΕ ανάθεσαν 
σε ανεξάρτητες εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων 
σε επίπεδο δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους σε 
επίπεδο δικαιούχων είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής.  

38 Για τις πληρωμές που αφορούσαν τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, 
βάσει των αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων, όλες οι ΚΕ (πλην της ECSEL) 
ανέφεραν στο τέλος του 2018 υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος κάτω του ορίου 
σημαντικότητας του 2 %. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο των 
ελεγκτικών δοκιμασιών επαλήθευσης στις οποίες υποβάλαμε τελικές πληρωμές 
επιχορηγήσεων. Όσον αφορά την ECSEL, οι σημαντικές διαφορές στις μεθόδους και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) δεν 
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επιτρέπουν στην ΚΕ να υπολογίσει ένα ενιαίο υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για 
τις πληρωμές στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Για τις πληρωμές αυτές εφαρμόσαμε το 
υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος που προσδιόρισε η ΓΔ RTD για το 7ο ΠΠ συνολικά, 
το οποίο στο τέλος του 2018 ανερχόταν σε 3,36 %. Ως εκ τούτου, δεδομένου του 
χαμηλού ποσοστού των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ, το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για το σύνολο των επιχειρησιακών 
πληρωμών της ECSEL που πραγματοποιήθηκαν κατά το εν λόγω έτος θεωρείται ότι 
είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας. 

39 Για τις πληρωμές που αφορούσαν επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020», όλες οι ΚΕ που υλοποιούν έργα του προγράμματος αυτού ανέφεραν 
στο τέλος του 2018, βάσει των αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων, 
υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος κάτω του ορίου σημαντικότητας του 2 %. Το 
αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε από την επισκόπηση που πραγματοποιήσαμε επί 
των ελεγκτικών εργασιών της Κοινής Υπηρεσίας Ελέγχου της Επιτροπής και 
εξωτερικών ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και από την επαναδιενέργεια επιλεγμένων 
ελεγκτικών δοκιμασιών στο επίπεδο των δικαιούχων. 

40  Ωστόσο, από την επισκόπησή μας προέκυψαν επίσης παρόμοιες διαπιστώσεις 
με εκείνες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 της ετήσιας έκθεσής μας για το 20184. 
Υποβάλαμε σε επισκόπηση τους κατασταλτικούς ελέγχους που διενήργησαν τόσο η 
Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές της Επιτροπής 
στους οποίους είχαν ανατεθεί οι σχετικές εργασίες, λαμβάνοντας ως βάση δείγμα από 
τις πληρωμές για επιχορηγήσεις όλων των οργάνων της ΕΕ που υλοποιούν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Σε ορισμένους από 
τους φακέλους που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ασυνεπείς προσεγγίσεις σε σχέση με τη 
δειγματοληψία και αδυναμίες στην τεκμηρίωση και την αναφορά των στοιχείων 
σχετικά με τις διαπιστώσεις των ελέγχων, όπως και στην ποιότητα των διαδικασιών 
ελέγχου. Διαπιστώσαμε επίσης μεθοδολογική αδυναμία σε σχέση με τον υπολογισμό 
του ποσοστού σφάλματος. Συγκεκριμένα, αν και οι κατασταλτικοί έλεγχοι σπάνια 
επιτυγχάνουν τον στόχο της μέγιστης δυνατής κάλυψης των εγκεκριμένων δαπανών, 
το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται συστηματικά βάσει του συνόλου των 
εγκεκριμένων δαπανών και όχι των ποσών που όντως ελέγχθηκαν. Αυτό οδηγεί σε 
υποεκτίμηση σε σύγκριση με το εκτιμώμενο από εμάς ποσοστό σφάλματος βάσει της 
μεθοδολογίας που ακολουθούμε. 

                                                      
4 Βλέπε κεφάλαιο 5 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το 2018 - Ανταγωνιστικότητα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, Ενότητα 2.  
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Διαχείριση έργων και επιχορηγήσεων 

41 Για πρώτη φορά το 2018 η S2R προκήρυξε πιλοτική πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, η οποία προέβλεπε ένα σύστημα κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης, 
απευθυνόμενη αποκλειστικά στα μέλη της. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης, οι εμπειρογνώμονες του χρηματοοικονομικού τομέα διαπίστωσαν 
ορισμένες ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των χρηματοοικονομικών προτάσεων και των 
ιστορικών χρηματοοικονομικών στοιχείων των δικαιούχων.  

42 Στην περίπτωση της BBI, λόγω του σχεδιασμού της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του 2018 και της διαχείρισης του συστήματος κατάταξης των προτάσεων, 
ένα από τα δύο εμβληματικά θέματα της πρόσκλησης έμεινε άνευ χρηματοδότησης, 
παρά το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί για αμφότερα τα θέματα επιλέξιμες προτάσεις 
με υψηλή αξιολόγηση. Στην περίπτωση της SESAR, οι αδυναμίες στον σχεδιασμό της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2018 για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΜΣΕ) είχαν ως αποτέλεσμα αλληλοεπικαλύψεις και ασυνέπειες μεταξύ των 
κριτηρίων ανάθεσης, γεγονός που υπονόμευσε τη συνολική αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας αξιολόγησης των επιχορηγήσεων. 

43 Τέλος, εδώ και χρόνια, τόσο εμείς όσο και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
προτείνουμε στη F4E να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης δεδουλευμένης αξίας 
(EVM)5 για τη μέτρηση των επιδόσεων, βάσει της προόδου των τεχνικών έργων σε 
συνδυασμό με το κόστος που συνεπάγεται η πρόοδος αυτή. Μολονότι η F4E 
εξακολούθησε να χρησιμοποιεί το πιστωτικό σύστημα ITER για την παρακολούθηση 
της προόδου του έργου της κατά τη διάρκεια του 2018, το διοικητικό συμβούλιο 
ενέκρινε τον Απρίλιο του 2019 την πρόταση της ειδικής ομάδας εργασίας της για τη 
χρησιμοποίηση ενός συστήματος EVM. 

                                                      
5 Το σύστημα EVM βοηθά τους διαχειριστές έργων στη μέτρηση των επιδόσεων του έργου. 

Πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία παρακολούθησης έργων που χρησιμοποιείται 
για τον εντοπισμό αποκλίσεων στην πρόοδο των έργων βάσει της σύγκρισης των εργασιών 
που έχουν πραγματοποιηθεί με τις προβλεπόμενες εργασίες. Χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο του κόστους και του χρονοδιαγράμματος, καθώς και για την παροχή ποσοτικών 
δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο ενός έργου. Η βάση αναφοράς αποτελεί 
βασικό στοιχείο του συστήματος EVM και χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για όλες τις 
σχετικές με αυτό δραστηριότητες. 
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Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών 

44 Ως επί το πλείστον, οι ΚΕ έλαβαν διορθωτικά μέτρα σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων και των σχολίων που διατυπώσαμε στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις 
προηγούμενων ετών. Από το γράφημα 7 προκύπτει ότι, για τις 30 παρατηρήσεις που 
παρέμεναν χωρίς συνέχεια στα τέλη του 2017, το 2018 ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα: 
η υλοποίηση 20 παρατηρήσεων (67 %) είχε ολοκληρωθεί, ενώ 10 παρατηρήσεις 
(33 %) εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε εξέλιξη στα τέλη του 2018. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες παρέχονται στα παραρτήματα του κεφαλαίου 3 της έκθεσής μας. 

Γράφημα 7 – Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

 

Ολοκληρώθηκε
67 %

Εν εξελίξει
33 %

Ολοκληρώθηκε Εν εξελίξει
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Άλλοι έλεγχοι και επισκοπήσεις που 
αφορούν τις ΚΕ 
45 Το 2018 και το 2019, εκδώσαμε επίσης σειρά ειδικών εκθέσεων και 
επισκοπήσεων που αφορούσαν τις ΚΕ (βλέπε γράφημα 8) 
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Γράφημα 8 - Αποτελέσματα ελέγχου από άλλες πρόσφατες δημοσιεύσεις του ΕΕΣ που αφορούν τις ΚΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Ειδική έκθεση αριθ. 28/2018 του ΕΕΣ, με τίτλο 
«Η πλειονότητα των μέτρων απλούστευσης που 
εισήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Ορίζων 2020” διευκόλυναν τους δικαιούχους, 
εξακολουθούν όμως να υπάρχουν δυνατότητες 
βελτίωσης»

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» παρέχει χρηματοδότηση σε 
ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδιωτικές 
εταιρείες και δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή σε 
κοινοπραξίες, στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών 
έργων. Με προϋπολογισμό 76,4 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την περίοδο 2014-2020 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας εξετάσαμε αν με τις αλλαγές 
που εισήγαγε το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» επιτεύχθηκε 
πράγματι η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των 
δικαιούχων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, στην 
πλειονότητά τους, τα μέτρα απλούστευσης υπήρξαν 
αποτελεσματικά, μολονότι δεν απέφεραν όλες οι δράσεις 
το επιθυμητό αποτέλεσμα και εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης. Οι δικαιούχοι χρειάζονται 
φιλικότερες προς τον χρήστη κατευθυντήριες γραμμές και 
περισσότερο εύχρηστα εργαλεία, και η Επιτροπή οφείλει 
να πραγματοποιήσει περαιτέρω δοκιμές όσον αφορά τον 
ενδεδειγμένο χαρακτήρα και τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των νέων μηχανισμών χρηματοδότησης. 
Η σταθερότητα των κανόνων είναι επίσης σημαντική και, 
ακόμη και αν οι δικαιούχοι μπορούν να προσαρμόζονται 
στην πολυπλοκότητα, οι συχνές τροποποιήσεις των 
κατευθυντήριων γραμμών μπορούν να προκαλέσουν 
σύγχυση και αβεβαιότητα.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
ΕΕΣ eca.europa.eu.

Ειδική έκθεση αριθ. 11/2019 του ΕΕΣ, με τίτλο 
«Παρότι η κανονιστική ρύθμιση της ΕΕ για τον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας απέφερε προστιθέμενη αξία, η 
χρηματοδότηση ήταν σε μεγάλο βαθμό περιττή -
SESAR - εγκατάσταση»

Το 2005, η ΕΕ δρομολόγησε το πρόγραμμα που είναι 
γνωστό ως SESAR για την εναρμόνιση και τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των διαδικασιών 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (a i r traffic 
management, ATM) στην Ευρώπη. Παραδοσιακά, τα 
συστήματα αυτά αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο. 
Συνολικά, για το διάστημα 2005-2020, η ΕΕ διέθεσε για 
το SESAR κονδύλια ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
εκ των οποίων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονταν 
για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και διαδικασιών.

Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου εξετάσαμε την 
παρέμβαση της ΕΕ κατά τη φάση εγκατάστασης του 
SESAR, του τεχνολογικού σκέλους της πρωτοβουλίας για 
τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ). Καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι η κανονιστική παρέμβαση της ΕΕ με τη 
μορφή κοινών έργων απέφερε προστιθέμενη αξία. 
Ωστόσο, διαπιστώσαμε επίσης ότι η χρηματοδότηση της 
ΕΕ για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού της ΑΤΜ ήταν σε 
μεγάλο βαθμό περιττή και ότι υπήρχαν ορισμένες 
αδυναμίες στη διαχείριση της χρηματοδότησης. 
Διατυπώσαμε επίσης σειρά συστάσεων προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη βελτίωση της 
στήριξης που παρέχει για τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΜ.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
ΕΕΣ eca.europa.eu.

Πανοραμική επισκόπηση του 2018, με τίτλο 
«Προς έναν επιτυχημένο τομέα μεταφορών 
στην ΕΕ: προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν»

Η συγκεκριμένη πανοραμική επισκόπηση περιγράφει και 
αναλύει όσα πράττει η ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. 
Επικεντρωνόμαστε στις επενδύσεις υποδομών που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
παρουσιάζουμε οριζόντια θέματα τα οποία εντοπίσαμε σε 
πρόσφατους ελέγχους στους πέντε κύριους τρόπους 
μεταφοράς: οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, 
εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. 

Διαπιστώσαμε ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο στην 
ανάπτυξη των υποδομών και στο άνοιγμα της εσωτερικής 
αγοράς μεταφορών, αλλά προειδοποιούμε επίσης ότι 
πρέπει να αντιμετωπίσει έξι βασικές προκλήσεις στην 
πορεία της προς τη βελτίωση της κινητικότητας στην Ένωση. 
Σε αυτές περιλαμβάνεται η αντιστοίχιση των στόχων και 
προτεραιοτήτων με τους πόρους, ο καλύτερος σχεδιασμός, 
η συντήρηση των υποδομών, η αποτελεσματική επιβολή, η 
μετατόπιση της οδικής κυκλοφορίας προς άλλους τρόπους 
μεταφοράς πλην των οδικών, καθώς και η διασφάλιση της 
ενωσιακής προστιθέμενης αξίας. 

Παρέχοντας σαφείς και προσβάσιμες πληροφορίες στους 
εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η εν 
λόγω πανοραμική επισκόπηση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 
τους εμπλεκόμενους φορείς να βελτιώσουν τις ενέργειές 
τους ή/και να τις συντονίσουν καλύτερα, προκειμένου να 
αυξήσουν την αξία των προσπαθειών της ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής μεταφορών της.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
ΕΕΣ eca.europa.eu.
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