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περί εξουσιοδότησης για τη σύναψη συμφωνίας ανανέωσης και τροποποίησης της συμφ
ωνίας που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών συ
στημάτων βιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τ
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1 ΕΕ L 161, 18ης Ιουνίου 1997, σ. 2-20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την απόφαση 1997/378/ΕΚ της 27.01.1997, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της συμφ
ωνίας επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα των ευφυών συστημάτων βιομηχ
ανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειώ
ν της Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβη
γίας και Ελβετίας. Η συμφωνία έλαβε τη μορφή ανταλλαγής επιστολών με την οποία κατεγρά
φη η διευθέτηση επί των αρχών της συνεργασίας· οι λεπτομερείς όροι της συνεργασίας καθο
ρίστηκαν στους όρους αναφοράς (ΟρΑ) για τον μηχανισμό ΕΣΒΠ που προσαρτήθηκαν στη σ
υμφωνία. Με την απόφαση 2001/421/ΕΚ της 28ης Μαΐου 2001, η Δημοκρατία της Κορέας πρ
οσχώρησε στη συμφωνία ΕΣΒΠ1. Η συμφωνία ΕΣΒΠ είχε συναφθεί για 10 έτη και έληξε τον
Απρίλιο του 2005 και η Επιτροπή ζήτησε εντολή διαπραγμάτευσης για την ανανέωση και τρο
ποποίηση της συμφωνίας. Με απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξουσιοδότ
ησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με την Αυστραλία, τον Καναδά, τις χώρες της ΕΖΕΣ
Νορβηγία και Ελβετία, την Κορέα, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη
ν ανανέωση και την τροποποίηση της συμφωνίας. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων
αυτών ανταποκρίνονται πλήρως στην εντολή διαπραγμάτευσης. Ενσωματώθηκαν στους όρου
ς αναφοράς (ΟρΑ) για μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας την προηγμένη βιομηχανική παραγω
γή, που επισυνάπτονται στην απόφαση του Συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακυβέρνηση και οι λειτουργίες του ΕΣΒΠ βελτιώθηκαν όπως είχ
ε οριστεί στην εντολή διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα:

1. Έχει εισαχθεί η αρχή των εταιρικών σχημάτων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα για τη δια
κυβέρνηση του ΕΣΒΠ. Έτσι, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να είναι επικεφαλής της δ
ιακυβέρνησης του ΕΣΒΠ βιομηχανικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για σημαντική τροπο
ποίηση που κατέστη αναγκαία επειδή η βιομηχανία από μόνη της δεν ήταν σε θέση ν
α κινητοποιήσει την κρίσιμη μάζα και τους πόρους για τη χρηματοδότηση της συνερ
γατικής έρευνας. Κατά συνέπεια, η μελλοντική συμμετοχή των κυβερνητικών φορέω
ν που είναι αρμόδιοι για την πολιτική έρευνας προς στήριξη του κλάδου της βιομηχα
νικής παραγωγής, σε εταιρική σχέση με εκπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα, θα σ
υμβάλει μετά βεβαιότητας σε ένα συνεκτικότερο μηχανισμό ΕΣΒΠ, με ευρύτερο χα
ρτοφυλάκιο έργων.

2. Οι δημοσιονομικές αρχές για τη συμφωνία ΕΣΒΠ ευθυγραμμίσθηκαν με τις απαιτήσ
εις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό τ
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδάλλως, η Επιτροπή δεν θα ήταν δυνατό να συνεισφ
έρει στη διαπεριφερειακή γραμματεία του IMS, η οποία χρηματοδοτείται από πόρου
ς όλων των μερών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία IMS. 

3. Άλλες αξιοσημείωτες πτυχές της ανανέωσης της συμφωνίας ΕΣΒΠ αφορούν τις εσω
τερικές σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής, συγκεκριμένα τη μορφή της συμ
φωνίας και την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να διαχειρίζεται την διαπεριφερειακή
γραμματεία ΕΣΒΠ:

Η μορφή που υιοθετήθηκε για την αρχική συμφωνία ΕΣΒΠ (ανταλλαγή επιστολώ–
ν) διατηρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη γι’ αυτό το είδος διεθνούς συνεργασίας χω
ρίς ανταλλαγή πόρων, οι όροι αναφοράς όπου αναλύεται λεπτομερώς ο εν λόγω
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μηχανισμός διεθνούς συνεργασίας για την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή επι
συνάπτονται στις επιμέρους επιστολές της ανταλλαγής επιστολών.

Στους όρους αναφοράς ΕΣΒΠ προβλέπεται ότι την προεδρία της δομής διακυβέρ–
νησης του IMS αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα υπογράφοντα μέρη της συμφωνί
ας. Ο πρόεδρος είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση και τη διαχείριση της διαπεριφ
ερειακής γραμματείας ΕΣΒΠ που να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες στη σ
υμφωνία ΕΣΒΠ. Ωστόσο, η Κοινότητα, λόγω της έλλειψης νομικής βάσης στην α
πόφαση 1997/378/ΕΚ της 27/01/1997, δεν μπορούσε να συγκροτήσει τη διαπεριφ
ερειακή γραμματεία και, κατά συνέπεια, αποποιήθηκε την ανάληψη της προεδρία
ς. Για να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον που απορρέει από τη συμφωνία ΕΣΒ
Π, στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου προβλέφθηκε η δυνατότητα να φιλοξεν
ήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την διαπεριφερειακή γραμματεία της ΕΣΒΠ στην Ε
υρώπη.

4. Οι συμμετέχοντες θα επανεξετάζουν τον μηχανισμό ανά πενταετία για να καθορίζου
ν κατά πόσον πρέπει να συνεχισθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει. Κάθε συμμετέχων έ
χει το δικαίωμα να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από δωδεκάμηνη προειδοπο
ίηση προς τους λοιπούς συμμετέχοντες.

5. Οι ετήσιες συνεισφορές από όλα τα μέρη που υπογράφουν τη συμφωνία ΕΣΒΠ θα ε
γγράφονται ως έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημο
σιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκ
ών Κοινοτήτων.
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2 ΕΕ C , , σ. .
3 ΕΕ C , , σ. .
4 ΕΕ L232, 29.8.2002, σ.1-33
5 COM(2005) 119 τελικό της 6ης Απριλίου 2005

2006/0111 (CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί εξουσιοδότησης για τη σύναψη συμφωνίας ανανέωσης και τροποποίησης της συμφ
ωνίας που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών συ
στημάτων βιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τ
ης Αυστραλίας, του Καναδά, των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέα

ς, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 170 και το άρθρ
ο 300 παράγραφος 2 και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής 2,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχ
νολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολ
ή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006)4

προβλέπει τη διεθνή συνεργασία στον πεδίο της έρευνας της βιομηχανικής παραγωγή
ς. 

(2) Η Επιτροπή ενέκρινε και υπέβαλε πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου και του Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής
έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) 
(2007- 2013)5, όπου προβλέπεται η συνέχιση της διεθνούς συνεργασίας. Πρέπει να αν
ανεωθεί η συμφωνία ΕΣΒΠ. 

(3) Η συμφωνία ΕΣΒΠ που είχε συναφθεί για 10 έτη έληξε τον Απρίλιο του 2005. Επειδή
διαπιστώθηκε ότι παρέχει προστιθέμενη αξία για τη βελτίωση της έρευνας στο πεδίο τ
ων ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, η Επιτροπή ζήτησε να της ανατεθε
ί εντολή διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της σύμβασης.
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6 Περιορισμένης χρήσης έγγραφο αριθ. 13364/05 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2005.

(4) Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή τον Νοέμβριο 20056 να διαπραγματευθεί
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Αυστραλία, τον Καναδά, τις χώρες τ
ης ΕΖΕΣ Νορβηγία και Ελβετία, την Κορέα, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής την ανανέωση και την τροποποίηση της συμφωνίας για διεθνή συνεργα
σία σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών συστημάτων β
ιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ) (Ιntelligent Μanufacturing Systems IMS).

(5) Οι διαπραγματεύσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με την εντολή διαπραγμάτευσης και τα
αποτελέσματα ενσωματώθηκαν στους όρους αναφοράς για δραστηριότητες διεθνούς
συνεργασίας στον τομέα των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, οι οποίο
ι ορίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας και επισυνάπτονται στην ανταλλαγή επιστολών
σχετικά με τις αρχές συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Αυστραλί
ας, του Καναδά, των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπ
ωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι τροποποιήσεις του προηγουμέν
ου μηχανισμού αφορούν τη διακυβέρνηση του ΕΣΒΠ και των σχετικών δημοσιονομικ
ών πράξεων.

(6) Στους όρους αναφοράς του ΕΣΒΠ προβλέπεται ότι την προεδρία της δομής διακυβέρ
νησης του ΕΣΒΠ αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα υπογράφοντα μέρη της συμφωνία
ς. Για να ανταποκριθεί στο καθήκον αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να φιλ
οξενεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τη διαπεριφερειακή γραμματεία ΕΣΒΠ στην Ευρώπη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η συμφωνία ανανέωσης και τροποποίησης της συμφωνίας του 1997 και του 2001, 
αντιστοίχως, που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών
συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλ
ίας, του Καναδά, των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας κ
αι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το κείμενο της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα α
πόφαση.
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Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υ
πογράψει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την ανταλλαγή επιστολών δεσμεύοντας τ
ην Κοινότητα. 

Βρυξέλλες

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Υπο την μορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία καταγράφει τη διευθέτηση επί των αρχών της
διεθνούς συνεργασίας για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυώ
ν συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστρ
αλίας, του Καναδά, των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής - Παράρτημα: Όροι αναφοράς σχετικά με μηχανι

σμό διεθνούς συνεργασίας στην προηγμένη βιομηχανική παραγωγή.

Α. Επιστολή αριθ. 1

Βρυξέλλες,

Κύριε,

Αναφέρομαι στη συμφωνία που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέ
α των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ) η οποία συνήφθη, αντιστοίχω
ς, το 1997 και το 2001 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, του Καναδά, 
των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. 

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να καταγράψει την διευθέτηση που επιτεύχθηκε για
την ανανέωση και τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας συνεργασίας όπως ορίζεται στους όρ
ους αναφοράς που προσαρτώνται στην παρούσα επιστολή.

Οι συμμετέχουσες περιφέρειες συνεργάζονται για να δώσουν ώθηση στη βιομηχανική ανταγ
ωνιστικότητα, να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της παραγωγής παγκοσ
μίως και να αναπτύξουν προηγμένες τεχνολογίες και συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Η
συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει ισορροπία ωφελειών και συμβολών, θα παρουσιάζει ενδιαφ
έρον για τη βιομηχανία και θα βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος και κατανόη
σης. 

Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων συνεργασίας θα υπόκειται στη διαθεσιμότητα πόρων και
στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς των συμμετεχουσών περιφερειών. Κάθε συμμ
ετέχουσα περιφέρεια θα καλύπτει τη δική της συμμετοχή και θα συμβάλλει, σε χρήμα ή σε εί
δος, κατά ισότιμο τρόπο στο κόστος της διαπεριφερειακής γραμματείας ΕΣΒΠ. Η διαπεριφερ
ειακή γραμματεία θα λειτουργεί και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στους όρ
ους αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει την διαπεριφερει
ακή γραμματεία όταν είναι η σειρά της, που θα αποφασιστεί από κοινού από τις συμμετέχου
σες περιφέρειες.

Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι δεκαετής. Κάθε συμμετέχουσα περιφ
έρεια έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν δωδεκάμηνης προειδοποίη
σης. Οι συμμετέχοντες θα επανεξετάσουν τον μηχανισμό πέντε έτη μετά την έναρξή του.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νορβηγία επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ενεργούν μαζί
ως ενιαία ευρωπαϊκή περιφέρεια.
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Η παρούσα επιστολή, μαζί με την επικύρωση της από τους συμμετέχοντες συμπληρώνει και τ
ροποποιεί τους όρους αναφοράς και καταγράφει τη διευθέτηση επί των αρχών συνεργασίας τ
ου μηχανισμού ΕΣΒΠ. Θα σας παρακαλούσα να μου αποστείλετε εγκαίρως επιβεβαίωση της
εν λόγω διευθέτησης. 

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Βρυξέλλες, 
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B. Επιστολή αριθ. 2

Διεύθυνση του παραλήπτη, ημερομηνία

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της από …. επιστολής σας η οποία έχει ως εξής:

“Αναφέρομαι στη συμφωνία που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομ
έα των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ) η οποία συνήφθη, αντιστοίχω
ς, το 1997 και το 2001 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, του Καναδά, 
των χωρών της ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. 

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να καταγράψει την διευθέτηση που επιτεύχθηκε για
την ανανέωση και τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας συνεργασίας όπως ορίζεται στους όρ
ους αναφοράς που προσαρτώνται στην παρούσα επιστολή.

Οι συμμετέχουσες περιφέρειες συνεργάζονται για να δώσουν ώθηση στη βιομηχανική ανταγ
ωνιστικότητα, να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της παραγωγής παγκοσ
μίως και να αναπτύξουν προηγμένες τεχνολογίες και συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Η
συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει ισορροπία ωφελειών και συμβολών, θα παρουσιάζει ενδιαφ
έρον για τη βιομηχανία και θα βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος και κατανόη
σης.

Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων συνεργασίας θα υπόκειται στη διαθεσιμότητα πόρων και
στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς των συμμετεχουσών περιφερειών. Κάθε συμμ
ετέχουσα περιφέρεια θα καλύπτει τη δική της συμμετοχή και θα συμβάλλει, σε χρήμα ή σε εί
δος, κατά ισότιμο τρόπο στο κόστος της διαπεριφερειακής γραμματείας ΕΣΒΠ. Η διαπεριφερ
ειακή γραμματεία θα λειτουργεί και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στους όρ
ους αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει την διαπεριφερει
ακή γραμματεία όταν είναι η σειρά της, που θα αποφασιστεί από κοινού από τις συμμετέχου
σες περιφέρειες.

Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι δεκαετής. Κάθε συμμετέχουσα περιφ
έρεια έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν δωδεκάμηνης προειδοποίη
σης. Οι συμμετέχοντες θα επανεξετάσουν τον μηχανισμό πέντε έτη μετά την έναρξή του.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νορβηγία επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ενεργούν μαζί
ως ενιαία ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Η παρούσα επιστολή, μαζί με την επικύρωση της από τους συμμετέχοντες συμπληρώνει και τ
ροποποιεί τους όρους αναφοράς και καταγράφει τη διευθέτηση επί των αρχών συνεργασίας τ
ου μηχανισμού ΕΣΒΠ. Θα σας παρακαλούσα να μου αποστείλετε εγκαίρως επιβεβαίωση της
εν λόγω διευθέτησης. 

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας”
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Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολ
ής σας. 

Για την κυβέρνηση τ…
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Απόφαση του Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης για τη σύναψη συμφωνίας ανανέωσ
ης και τροποποίησης της συμφωνίας που αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και ανά
πτυξης στον τομέα των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής (ΕΣΒΠ), μετ
αξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, του Καναδά, των χωρών της
ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτ
ειών της Αμερικής.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ / ΠΒΔ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων/προϋπολογισμός βάσε
ι δραστηριοτήτων)

Τομέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες):

ΕΤΑ/Διεθνής επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία–

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΕΡΕΥΝΑ–

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Γραμμές προϋπολογισμού (επιχειρησιακές γραμμές και συναφείς γραμμές τεχνι
κής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραμμές B..A) περιλαμβανομένων των ονο
μασιών τους:

Οι δαπάνες για τη συμμετοχή στο ΕΣΒΠ, συγκεκριμένα η ετήσια συνεισφορά στ–
ην διαπεριφερειακή γραμματεία ΕΣΒΠ, θα χρεώνονται στις γραμμές του προϋπολ
ογισμού των ειδικών προγραμμάτων του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου ΕΤ
Α/ΕΚ 08.0301 (ΓΔ ΕΤΑ) και 09.0401 (ΓΔ Κοινωνία της πληροφορίας). Τη συνει
σφορά αυτή θα καταβάλλουν εναλλάξ η ΓΔ ΕΤΑ και ΓΔ Κοινωνία της πληροφορ
ίας. 

Στην περίπτωση που η διαπεριφερειακή γραμματεία ΕΣΒΠ έχει συγκροτηθεί στην–
Ευρώπη και την διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (όταν την προεδρία ασκεί η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα): οι ετήσιες συνεισφορές (έσοδα) από όλα τα μέρη που έχ
ουν υπογράψει τη συμφωνία ΕΣΒΠ εγγράφονται ως έσοδα σύμφωνα με το άρθρο
18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται
στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.2. Διάρκεια της δράσης και της δημοσιονομικής επίπτωσης:

2006 και 2007-2013 (ενδεικτικές γραμμές)

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά:

Γραμμή προϋπο
λογισμού

Είδος δαπάνης Νέα Συμμετοχή ΕΖ
ΕΣ

Συνεισφορές υποψ
ήφιων χωρών

Τομέας δημοσιονομικ
ών προοπτικών
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7 Διαχωριζόμενες πιστώσεις
8 Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.
9 Δαπάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx.
10 Δαπάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05.

08.0301 (ΕΤΑ) ΜΥΔ ΔΠ 7 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αριθ. [3]
09.0401 (ΚτΠλ.) ΜΥΔ ΔΠ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αριθ. [3]

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΌΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι

Η ετήσια συνεισφορά στη διαπεριφερειακή γραμματεία ΕΣΒΠ ορίζεται σε πάγιο ποσ
ό 200 000 CAD (δολάρια Καναδά) για τα μέλη ΗΠΑ, Ιαπωνία, ΕΕ συμπεριλαμβανο
μένης της Νορβηγίας (η οποία είναι συνδεδεμένη χώρα στο πρόγραμμα πλαίσιο ΕΤ
Α. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νορβηγία επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εν
εργούν μαζί ως ενιαία ευρωπαϊκή περιφέρεια).

Το ποσό αυτό θα κυμαίνεται λόγω της διακύμανσης των ισοτιμιών, αλλά δεν θα υπε
ρβαίνει τα 150.000 ευρώ ετησίως.

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων
πληρωμών (ΠΠ)

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης

Τμήμα
αριθ. 

Έτος
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n + 5 
και επ
ό-μεν

α
Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες 8

Πιστώσεις ανάληψης υποχρ
εώσεων (ΠΑΥ)

8.1 α 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) β 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς 9

Τεχνική και διοικητική βοήθ
εια (ΜΔΠ)

8.2.4 γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πιστώσεις ανάληψης υποχ
ρεώσεων

α+γ 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Πιστώσεις πληρωμών β+γ 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς 10

Ανθρώπινοι πόροι και συνα
φείς δαπάνες (ΜΔΠ)

8.2.5 δ
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11 Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

Διοικητικές δαπάνες, εκτός ανθ
ρώπινων πόρων και συναφών δ
απανών, μη περιλαμβανόμενες
στο ποσό αναφοράς (ΜΔΠ)

8.2.6 ε

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλαμβ
ανομένων των δαπανών γι
α ανθρώπινους πόρους

α+
γ+
δ+ε

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαμβα
νομένων των δαπανών για
ανθρώπινους πόρους

β+
γ+
δ+ε

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από άλλους οργ
ανισμούς (διευκρινίστε ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμη
ση του επιπέδου της συγχρηματοδόσης (μπορούν να προστεθούν γραμμές εάν προβ
λέπεται ότι περισσότεροι οργανισμοί θα συμμετάσχουν στη συγχρηματοδότηση):

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία )

Συγχρηματοδοτών οργανισμ
ός

Έτος
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n + 5 
και επ
ό-μεν

α
Σύνολο

…………………… στ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ περιλαμβα
νομένης της συγχρηματοδότ
ησης

α+
γ+
δ+

ε+σ
τ

4.1.2. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό

X Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Η πρόταση συμβιβάζεται με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό για το
2006 (προϋπολογισμός 2006 και έκτο πρόγραμμα πλαίσιο). Ως προς το χρονικό διά
στημα 2010-2013 η παρούσα πρόταση ισχύει υπό τη επιφύλαξη ότι θα ληφθεί υπόψη
στις αντίστοιχες δημοσιονομικές προοπτικές και στο σχετικό πρόγραμμα πλαίσιο για
την έρευνα.

¨ Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των δημοσι
ονομικών προοπτικών.

¨ Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της Διοργανι
κής Συμφωνίας11 (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή με την αναθεώρηση των δημ
οσιονομικών προοπτικών).

4.1.3. Δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα
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12 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη.

¨ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

X Η πρόταση έχει δημοσιονομική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η ακό
λουθη:

Στους όρους αναφοράς ΕΣΒΠ προβλέπεται ότι την προεδρία της δομής διακυβέρνη
σης του IMS αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας. Ο
πρόεδρος είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση και τη διαχείριση της διαπεριφερειακής
γραμματείας ΕΣΒΠ που να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες στη συμφωνία ΕΣ
ΒΠ. Η θητεία της γραμματείας είναι 2,5 έτη. Ωστόσο, η Κοινότητα, λόγω της έλλειψ
ης νομικής βάσης στην απόφαση 1997/378/ΕΚ της 27/01/1997, δεν μπορούσε να συ
γκροτήσει τη διαπεριφερειακή γραμματεία και, κατά συνέπεια, αποποιήθηκε την ανά
ληψη της προεδρίας. Για να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον που απορρέει από τη
συμφωνία ΕΣΒΠ, στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου προβλέφθηκε η δυνατότητ
α να φιλοξενήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την διαπεριφερειακή γραμματεία της ΕΣ
ΒΠ στην Ευρώπη.

Κατά συνέπεια, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που θα καταβάλουν τρίτες χώρες θα
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου έρευνας
με την προοπτική να αναλάβει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προεδρία ΕΣ
ΒΠ και να συγκροτήσει τη διαπεριφερειακή γραμματεία ΕΣΒΠ. Σχετική απόφαση δε
ν έχει ακόμη ληφθεί, αναμένεται όμως να συμβεί όταν, το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωσ
η θα αναλάβει την Προεδρία, που σήμερα ασκεί η Κορέα και θα την διαδεχθεί η Ελβ
ετία.

Η ετήσια συνεισφορά της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κορέας και της Ελβετίας εί
ναι 125.000 δολάρια Καναδά. Το ποσό αυτό κυμαίνεται λόγω της διακύμανσης των
ισοτιμιών, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 100.00 ευρώ ετησίως. Ανά 150.000 ευρώ θα σ
υνεισφέρουν ετησίως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Η αναμενόμενη διάρκεια της προεδρία
ς από την Ευρώπη (που συμπίπτει με τη διάρκεια των αναμενόμενων εσόδων) είναι
2,5 έτη, που θα αρχίσει μάλλον από το 2010.

εκατ. ευρώ (ένα δεκαδικό ψηφίο)

Πριν τη δράση

[Έτος n-
1]

Κατάσταση μετά τη δράση

Γραμμή προϋπολογισμο
ύ

Έσοδα

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201112

09.0401 α) Έσοδα σε απόλυτες τιμέ
ς

0 0 0 0 0,700 0,700

β) Μεταβολή εσόδων ∆ 0 0 0 0 0,700 0,700

Πριν τη δράση
[Έτος n+5]

Κατάσταση μετά τη δράση

Γραμμή προϋπολογισμο
ύ

Έσοδα

201
2

2013
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09.0401 α) Έσοδα σε απόλυτες τιμέ
ς

0,700 0,350 0

β) Μεταβολή εσόδων ∆ 0,350 0

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων και
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτομέρειες στο σημείο
8.2.1.

Η Επιτροπή δεν ζητεί συμπληρωματικές θέσεις για τη διαχείριση της συμφωνίας ΕΣ
ΒΠ. Η διαχείριση της συμφωνίας δεν ανατίθεται ειδικά σε συγκεκριμένους υπαλλήλ
ους. Τη διαχείριση της συμφωνίας θα αναλάβει το εντεταλμένο για το πρόγραμμα πλ
αίσιο προσωπικό.

Τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες ΕΣΒΠ θα διαχειρίζεται προσωπικό (συνολικώς 2/3 
θέσεις υπαλλήλου κατηγορίας Α) από τις δύο εμπλεκόμενες ΓΔ (ΕΤΑ και ΚτΠλ.) πο
υ είναι εντεταλμένες να υλοποιούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια έρευνας.(π.
χ. ανά 1/3 υπαλλήλου κατηγορίας Α από καθεμία των δύο ΓΔ).

Ετήσιες ανάγκες Έτος n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
και επ
όμενα

Σύνολο ανθρώπινων πόρων 2/3 A* 2/3 
A*

2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο μηχανισμός «ευφυή συστήματα βιομηχανικής παραγωγής» (ΕΣΒΠ) αφορά τη διεθ
νή και πολυμερή συνεργασία για την έρευνα και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων
βιομηχανικής παραγωγής.

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Προώθηση και ενίσχυση συνεργασίας Ε&A όπου συμμετέχουν ερευνητές από τη βι
ομηχανία και τα πανεπιστήμια των περιφερειών που είναι μέλη της συμφωνίας ΕΣΒ
Π: Αυστραλία, Καναδάς, ΕΕ και Νορβηγία, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες τη
ς Αμερικής και Ελβετία.

Η διαπεριφερειακή διευθύνουσα επιτροπή ΕΣΒΠ, που απαρτίζεται από αντιπροσώπο
υς των περιφερειών, θα εποπτεύει τον μηχανισμό ΕΣΒΠ. Η διαπεριφερειακή γραμμα
τεία ΕΣΒΠ (προεδρία εκ περιτροπής ανά 2,5 έτη) εκτελεί τις δραστηριότητες της δια
περιφερειακής διευθύνουσας επιτροπής και χρηματοδοτείται από ετήσιες συνεισφορ
ές των μελών.

Κάθε περιφέρεια που είναι μέλος του μηχανισμού ΕΣΒΠ διαθέτει περιφερειακή γρα
μματεία ΕΣΒΠ για τις επαφές με την κοινότητα ερευνητών ΕΣΒΠ. Τις δραστηριότητ
ες της ευρωπαϊκής γραμματείας ΕΣΒΠ αναλαμβάνουν από κοινού οι δύο εμπλεκόμε
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νες ΓΔ, ΕΤΑ και ΚτΠλ..

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με άλλα
δημοσιονομικά μέσα και δυνατή συνέργεια

Η πρωτοβουλία ΕΣΒΠ είναι το μοναδικό παγκοσμίως πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας
βιομηχανίας και πανεπιστημίων για Ε&Α στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής π
ου καλύπτει όλον τον κύκλο καινοτομίας, και για τον εντοπισμό εταίρων σε όλον το
ν κόσμο. Ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας των δικαιωμάτων πνευματική
ς ιδιοκτησίας αποδείχθηκε επωφελής για τους συμμετέχοντες από τη βιομηχανία, ιδί
ως τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και προώθησε την ασφαλή συμμετ
οχή τους σε διεθνείς συνεργασίες. Ο μηχανισμός ΕΣΒΠ αποτελεί επιτυχία της κοινό
τητας ερευνητών της Ευρώπης κατά την τελευταία δεκαετία και κατέδειξε την ικανό
τητα της Ευρώπης να ηγείται διεθνών σχημάτων ερευνητικής συνεργασίας.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλα
ίσιο της ΔΒΔ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

¨ Κεντρική διαχείριση

X άμεσα από την Επιτροπή

¨ έμμεσα με ανάθεση σε:

¨ εκτελεστικούς οργανισμούς

¨ οργανισμούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύμφωνα με
το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού

¨ εθνικούς δημόσιους οργανισμούς / οργανισμούς με αποστολή δημ
όσιας υπηρεσίας

¨ Επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση

¨ με τα κράτη μέλη

¨ με τρίτες χώρες

¨ Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (διευκρινίστε)

Παρατηρήσεις:

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα παρακολούθησης

Η συμφωνία συνεργασίας θα αξιολογείται τακτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε
πιτροπής και ανά πενταετία θα αξιολογείται από κοινού από την Κοινότητα και τους
λοιπούς εταίρους ΕΣΒΠ.
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Δείκτες επιδόσεων:

πλήθος προτάσεων/δικτύων ΕΣΒΠ που υποβλήθηκαν από εταίρους ΕΣΒΠ για τη–
ν επίτευξη των στόχων ΕΣΒΠ·

πλήθος προτάσεων/δικτύων που υποβλήθηκαν από ευρωπαϊκούς φορείς για την ε–
πίτευξη των στόχων ΕΣΒΠ·

πλήθος προτάσεων ΕΣΒΠ που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση (κάθε περιφέρεια–
χρηματοδοτεί τους δικούς της συμμετέχοντες)·

πλήθος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν για έργα·–

πλήθος δημοσιεύσεων από συμμετέχοντες σε έργα ΕΣΒΠ·–

πλήθος ημερίδων εργασίας, σεμιναρίων, συμποσίων επί ειδικών θεμάτων στο πλα–
ίσιο των στόχων ΕΣΒΠ·

πλήθος χαρτών πορείας, στρατηγικών έρευνας, μελετών που καταστρώθηκαν στο–
πλαίσιο της διευθύνουσας επιτροπής ΕΣΒΠ·

πλήθος άρθρων που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή σε εξει–
δικευμένα και γενικού ενδιαφέροντος έντυπα.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων

Η συνολική αξιολόγηση των τελευταίων 10 ετών του ΕΣΒΠ συνοψίζεται στην έκθε
ση:

Intelligent Manufacturing Systems, Impact Report. History and Achievements of 
Phase I, (Ευφυή συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, έκθεση αποτελεσμάτων, ιστο
ρία και επιτεύγματα της φάσης Ι), Ιανουάριος 2005, που είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρο
νική μορφή στον δικτυακό τόπο: http://www.ims.org/index_imp.html

Η έκθεση καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

«Από την ανασκόπηση των έργων (το 2003) διαπιστώθηκαν τα εξής:

Απόκτηση πείρας σε θέματα διαλειτουργικής και διεθνούς συνεργασίας (96%)

Επικύρωση ακαδημαϊκών θεωρητικών αρχών με πρακτικές δοκιμές (74%)

Επίτευξη διαπολιτισμικής συνεργασίας (83%)

Επίτευξη διεπιστημονικής συνεργασίας (82%)

Βελτίωση της κατανόησης διεθνών επιχειρηματικών πρακτικών (78%)

Αναβάθμιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού (100%).
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Κάθε έτος αποστέλλεται ερωτηματολόγιο σε όλους του εταίρους συντονισμού υπό ε
ξέλιξη έργων ΕΣΒΠ (ICP, IMS Coordinating Partner) ώστε να καταστεί δυνατόν να
αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και να συγκεντρωθούν πληρο
φορίες σχετικά με την ερευνητική πείρα μέσω του ΕΣΒΠ. Ζητούμε πληροφορίες σχε
τικά με τις κοινωνικές πτυχές της συνεργασίας, τα οικονομικά αποτελέσματα του έρ
γου και τα σημαντικότερα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την έρευνα. Στις απαν
τήσεις στο ερώτημα σχετικά με τη σημαντικότερη πτυχή της εμπλοκής στη διεθνή έ
ρευνα, που διατυπώσαμε στο πιο πρόσφατο ερωτηματολόγιό μας, αναφέρθηκε ότι οι
νέες διεθνείς επαφές και οι προσωπικές συναντήσεις ήταν τα σημαντικότερα στοιχεί
α της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, οι περισσότεροι απάντησαν ότι μπόρεσαν να συ
νεργαστούν αποτελεσματικά και να κατανοήσουν καλύτερα τις διεθνείς επιχειρηματι
κές πρακτικές. Ο μηχανισμός ΕΣΒΠ προσφέρει μοναδική ευκαιρία για διαπολιτισμικ
ή και πολυεπιστημονική συνεργασία μεταξύ ερευνητών και βιομηχανίας σε όλο τον
κόσμο. Επιπλέον, είναι μετρήσιμη η αμοιβαία κατανόηση …στο πλαίσιο έργων ΕΣΒ
Π. Σε όλες τις απαντήσεις αναφέρθηκε ότι αποτέλεσμα της διαδικασίας συνεργασίας
ήταν η βελτίωση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού, και ως εκ τούτου η εξάλειψη
φραγμών για νέες ανακαλύψεις. Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού ε
ίχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα δίκτυα επιχειρηματικής δραστηριότητας κ
αι ο διάλογος συνεχίζεται εκτός και πέραν του εκάστοτε έργου. Στις απαντήσεις ανα
φέρθηκαν επίσης η απόκτηση γνώσεων για νέες προσεγγίσεις Ε&A και η δημιουργία
νέων δικτύων. Αυτά τα κοινωνικού χαρακτήρα αποτελέσματα αποτελούν τα τυπικά
μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία παραμένουν ανεπαίσθητα και απαρατήρητα μέχρις
ότου εμφανιστεί η ευκαιρία για προοπτικές επέκτασης.»(σ. 18).

Είναι υπό εξέλιξη η συστηματική αξιολόγηση μέρους του χαρτοφυλακίου ευρωπαϊ
κών έργων ΕΣΒΠ (τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας, IST, υπό το τέταρτ
ο και το πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο).

6.2.2. Μέτρα που θα ληφθούν μετά από ενδιάμεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα
από ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν)

Μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις δραστηρι
ότητες συνεργασίας και τη διοίκηση του μηχανισμού και θα ενημερώσει τους εταίρο
υς όλων των πλευρών, μέσω της διεθνούς διευθύνουσας επιτροπής ΕΣΒΠ.

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Μετά τη λήξη κάθε πενταετίας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις δραστηριότητες
συνεργασίας και τη διοίκηση του μηχανισμού.

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Όπου η υλοποίηση των προγραμμάτων πλαισίων απαιτεί προσφυγή σε εξωτερικούς
αναδόχους ή χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε τρίτους, η Επιτροπή θα διε
ξάγει, κατά περίπτωση, δημοσιονομικούς ελέγχους, ιδίως εάν έχει λόγους να αμφιβά
λλει για τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των εργασιών που εκτελούνται ή περιγράφονται
στις εκθέσεις δραστηριοτήτων.

Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι εκ μέρους της Κοινότητας θα διεξάγονται είτε από δικό τ
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ης προσωπικό είτε από εμπειρογνώμονες λογιστές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τ
η νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους που υποβάλλεται σε έλεγχο. Η Κοινότητα
θα επιλέγει τους λογιστές ελεύθερα, αποτρέποντας παράλληλα κάθε κίνδυνο σύγκρο
υσης συμφερόντων που θα της επισημανθεί ενδεχομένως από το συμβαλλόμενο μέρ
ος που υποβάλλεται σε έλεγχο.

Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή θα μερ
ιμνά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτ
ων με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, θα λ
αμβάνει μέτρα ή θα επιβάλλει αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις.

Προς τούτο, σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται κατ’ εκτέλεση του προγράμματ
ος πλαισίου θα προβλέπονται κανόνες για τους ελέγχους, μέτρα και κυρώσεις, με έγ
γραφα αναφοράς τους κανονισμούς αριθ. 2988/95, 02185/96, 1073/99 και 1074/99.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των μέτρων ρουτίνας, θα διεξάγεται από το αρμόδιο προ
σωπικό της ΓΔ ΕΤΑ εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και πρόγραμμα ελέγχου όσον α
φορά τις επιστημονικές πτυχές και τις πτυχές του προϋπολογισμού. Ο εσωτερικός λ
ογιστικός έλεγχος θα διεξάγεται από την Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου
της ΓΔ ΕΤΑ· θα διεξάγονται επίσης τοπικές επιθεωρήσεις από την εν λόγω μονάδα
και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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13 Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 5.3.

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία )

(Ονομασίες στ
όχων, δράσεων
και υλοποιήσε
ων)

Είδος υλοπ
οίησης

Μέσο
κόστος

Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 Έτος n+5 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. υλοποι
ήσεων

Συνολικό
κόστος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. 1 13……

Δράση 1 Συνει
σφορά στο ΕΣ
ΒΠ

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

- Υλοποίηση 1

- Υλοποίηση 2

Δράση 2………

- Υλοποίηση 1

Υποσύνολο Στό
χος 1

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. 2 13………

Δράση 1…….

- Υλοποίηση 1

Υποσύνολο Στό
χος 2
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. n 13

Υποσύνολο Στό
χος n

ΣΥΝΟΛΙΚΌ Κ
ΌΣΤΟΣ

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200
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14 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.

15 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
16 Των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρων

Κατηγορίες θέσεω
ν απασχόλησης

Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιμους κ
αι/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)

Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 Έτος n+5

Μόνιμοι ή έκτακτο
ι υπάλληλοι 14 (XX 

01 01)

A*/AD

B*, 
C*/AS
T

Προσωπικό15 που χρηματοδοτ
είται από το άρθρο XX 01 02

Λοιπό προσωπικό16 που χρημ
ατοδοτείται από το άρθρο XX 
01 04/05

2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

ΣΥΝΟΛΟ 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής γραμματείας ΕΣΒΠ.

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)

X Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να
αντικατασταθούν ή να παραταθούν

¨ Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣ
Π/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισμού) για τ
ο έτος n

¨ Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

¨ Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση υφιστάμενων πόρων στη σχετική υ
πηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)

¨ Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους
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17 Να γίνει παραπομπή στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω εκτελ
εστικό (-ούς) οργανισμό (-ούς).

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – Δαπάνε
ς διοικητικής διαχείρισης)

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία )

Γραμμή προϋπολογισμού

(αριθμός και ονομασία)

Έτος
n

Έτος
n+1

Έτος
n+2

Έτος
n+3

Έτος
n+4

Έτος

n+5 

και επ
όμενα

ΣΥΝΟ
ΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλα
μβανομένων των σχετικών δαπανών προσω
πικού)

Εκτελεστικοί οργανισμοί 17

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια

- Εσωτερική (intra muros)

- Εξωτερική (extra muros)

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθεια
ς

8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περι
λαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία )

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 Έτος n+5 
και επόμ

ενα

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι
(XX 01 01)

Προσωπικό που χρηματοδοτείται α
πό το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), συμβασιο
ύχοι υπάλληλοι, κλπ.)

(να αναφερθεί η γραμμή του προϋπ
ολογισμού)

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινο
υς πόρους και συναφείς δαπάνες (
ΜΗ περιλαμβανόμενες στο ποσό
αναφοράς)
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18 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η ομάδα στην οποία ανήκει.

Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

2/3 A* ανά έτος αντιστοιχεί σε δύο 1/3 A* υπαλλήλους από καθεμία από τις εμπλεκόμενες ΓΔ, 
ΕΤΑ και ΚτΠλ. –72.000€

Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία )

Έτος
n

Έτος
n+1

Έτος
n+2

Έτος
n+3

Έτος
n+4

Έτος
n+5

και επ
ό-μεν

α

ΣΥΝΟΛΟ

XX 01 02 11 01 – Αποστολές

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές 18

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλ
ών

XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφοριών

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης
(XX 01 02 11)

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να πρ
οσδιοριστούν και να αναφερθεί η σχετική γρ
αμμή του προϋπολογισμού)

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των α
νθρώπινων πόρων και των συναφών δαπα
νών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό

αναφοράς)

Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς
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