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1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 

ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2132(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης 

ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 

της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από 

τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 

λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 

ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 

287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με 

τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015), 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 20153, με την οποία αναβάλλεται η 

απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του 

εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση 

ARTEMIS), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

                                                 
1  ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 8. 
2  ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 9. 
3  ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 416. 



 

 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 

25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται 

στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου2, 

και ιδίως το άρθρο 209, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» 

για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα 

υπολογιστών3, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 

2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL4, και ιδίως το άρθρο 1 

παράγραφος 2 και το άρθρο 12, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 

19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 

κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

1605/2002, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον 

γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, 

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για 

τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που 

αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–

0283/2015), 

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον 

αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 

οικονομικό έτος 2013·  

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το 

ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής 

επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και 

                                                 
1  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
2  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
3  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52. 
4  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152. 
5  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.  
6  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2. 



 

 

να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (σειρά L). 



 

 

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το 

κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 

2013 (2014/2132(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL 

(πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 

της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από 

τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 

λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 

ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 

287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με 

τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015), 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 20153, με την οποία αναβάλλεται η 

απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του 

εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση 

ARTEMIS), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 

25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται 

στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου5, 

και ιδίως το άρθρο 209, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» 

                                                 
1  ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 8. 
2  ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 9. 
3  ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 416. 
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για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα 

υπολογιστών1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 

2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL2, και ιδίως το άρθρο 1 

παράγραφος 2 και το άρθρο 12, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 

19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 

κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που 

εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3, 

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για 

τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που 

αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–

0283/2015), 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 

οικονομικό έτος 2013· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό 

διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 

                                                 
1  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52. 
2  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152. 
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4  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2. 



 

 

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις 

παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 

ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2132(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–

0283/2015), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («η κοινή επιχείρηση») 

συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό τον 

καθορισμό και την εφαρμογή «θεματολογίου έρευνας» για την ανάπτυξη βασικών 

τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορους τομείς 

εφαρμογής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και αειφορία της Ένωσης 

και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και εφαρμογών στην κοινωνία· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον 

Οκτώβριο του 2009· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη του 

ARTEMIS θα πρέπει να ανέρχονται σε 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 

Ένωσης, ενώ οι συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που 

συμμετέχουν σε έργα κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ισούνται ή 

υπερβαίνουν τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ENIAC 

συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 

«Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» 

(Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία 

ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 

χρόνια· 

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση 

1. υπενθυμίζει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής 

επιχείρησης για το 2013 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της 

οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων των 

πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της· 

2. επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, έχουν γίνει οι πρακτικές ρυθμίσεις για 

τους κατασταλτικούς ελέγχους σε σχέση με τις διοικητικές συμφωνίες που 

υπογράφηκαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ)· επισημαίνει ότι οι 

πρακτικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής 



 

 

στοιχείων σε συνδυασμό με αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης εκ 

μέρους της κοινής επιχείρησης και επισκέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις ΕΑΧ· 

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων που ενέκρινε η 

κοινή επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να αξιολογεί τουλάχιστον άπαξ ετησίως κατά 

πόσο τα πληροφοριακά στοιχεία που διαβιβάζουν οι ΕΑΧ παρέχουν επαρκή 

διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκτελεσθεισών πράξεων· 

4. επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, στις 23 ΕΑΧ που αντάλλαξαν πληροφορίες 

σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου τους αναλογεί το 95% του συνόλου των 

επιχορηγήσεων που διατέθηκαν· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που λαμβάνει από την 

κοινή επιχείρηση, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τις ΕΑΧ για να εκφράσει γνώμη 

σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί· 

5. επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του 

σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλείψεων τις οποίες εντόπισε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη με επιφύλαξη που εξέδωσε· επισημαίνει ότι οι 

διασφαλίσεις εκ μέρους των εθνικών συστημάτων αξιολογήθηκαν θετικά για τις χώρες 

στις οποίες αναλογεί το 54% του συνόλου των επιχορηγήσεων, ενώ οι αξιολογήσεις για 

τις άλλες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσης και θα ανεβάσουν το 

καλυπτόμενο ποσοστό επιχορηγήσεων στο 84%· καλεί την κοινή επιχείρηση να 

συνεχίσει την αξιολόγηση προκειμένου να ανεβάσει το ποσοστό κάλυψης του συνόλου 

των επιχορηγήσεων στο 100%· 

6. επισημαίνει ότι διοργανώθηκε εργαστήριο για τη διασφάλιση, με τη συμμετοχή των 

εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής και της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των ΕΑΧ που δραστηριοποιούνται 

στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει ότι το εργαστήριο πρόσφερε την ευκαιρία για να 

τονιστούν οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να ανταλλαγούν 

πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις ΕΑΧ· 

7. επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση 

εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζουν οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την επιμερισμένη διαχείριση της 

χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η πρώτη αξιολόγηση εναπομένοντος ποσοστού 

σφάλματος με βάση 157 ελεγχθείσες πράξεις ήταν 0,73%, ενώ μια πρόσφατη 

επικαιροποίησή της με βάση 331 πράξεις έδωσε ποσοστό σφάλματος 0,66%, κάτω από 

το όριο σημαντικότητας του 2%· 

8. υπενθυμίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών μετά την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους ήταν 69%· επισημαίνει ότι, 

κατά την κοινή επιχείρηση, η καθυστέρηση στην έκδοση βεβαιώσεων πληρωμής από 

τις ΕΑΧ είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης, 

δεδομένου ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται αμέσως μόλις ληφθούν οι εθνικές 

βεβαιώσεις· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο βραδύτερος ρυθμός πληρωμών δεν επηρέασε 

την τεχνική εκτέλεση των έργων· 

9. επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινής επιχείρησης οι συνεισφορές των 

κρατών μελών ήταν στο επίπεδο του 1,8 σε σχέση με τη συνεισφορά της Ένωσης· 



 

 

επισημαίνει ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών χρειάστηκε να μειωθούν κάτω από 

το όριο του 1,8 κατά τη διάθεση των επιχορηγήσεων, προκειμένου να συμμορφώνονται 

προς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· 

επισημαίνει ότι οι προκύπτουσες συνεισφορές της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση 

ανήλθαν σε 181 454 844 EUR, ενώ οι συνεισφορές των κρατών μελών ήταν 

341 842 261 EUR, με αποτέλεσμα επίπεδο 1,88· 

10. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση με 

αντικείμενο την δραστηριότητα του ARTEMIS έως την ημερομηνία δημιουργίας της   

πρωτοβουλίας ECSEL JTI, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του 

Συμβουλίου για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS, η οποία θα ληφθεί 

υπόψη για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014· 

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

11. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, 

επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού της, 

το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) που είχε συγκροτηθεί στην κοινή επιχείρηση 

ENIAC καθιερώθηκε τώρα ως κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης 

λόγω της συγχώνευσης των δύο κοινών επιχειρήσεων· 

12. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η κοινή επιχείρηση, το σχέδιο 

αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή για την κοινή υποδομή ΤΠ της 

κοινής επιχείρησης εγκρίθηκε· 

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια 

13. επισημαίνει ότι, λόγω της συγχώνευσης με την κοινή επιχείρηση ENIAC, η σφαιρική 

πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων της 

κοινής επιχείρησης ENIAC εφαρμόζεται και στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει, 

ακόμα, ότι οι διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

καθώς και τα έσοδα του μηχανισμού σε περίπτωση παράβασης των κανόνων αποτελούν 

μέρος της υιοθετηθείσας πολιτικής· 

14. επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και 

των στελεχών της έχουν ληφθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης, 

όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τους κανόνες 

εφαρμογής· επισημαίνει ότι έχει συγκροτηθεί και συντηρείται σε τακτική βάση πλήρης 

βάση δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκρούσεις 

συμφερόντων και τα ληφθέντα μέτρα· 

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας 

15. υπενθυμίζει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7)1 καθιερώνει 

σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, 

                                                 
1  Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 6). 



 

 

τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, έγιναν 211,5 

δημοσιεύσεις και κατοχυρώθηκαν 16,6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά 10 000 000 EUR 

ενωσιακής επιχορήγησης, γεγονός που μαρτυρεί υψηλή παραγωγικότητα όσον αφορά 

τα αποτελέσματα της έρευνάς της και συμμόρφωση προς όλα τα αιτήματα που έχουν 

εκφράσει ως τώρα οι συντονιστές του ΠΠ7. 

 

 


