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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 (νυν κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές») για το 
οικονομικό έτος 2020
(2021/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 για το οικονομικό έτος 2020,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές 
επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των κοινών επιχειρήσεων1,

– 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 2020, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της [...] 2022, σχετικά με τη χορήγηση 
απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2020 (00000/2022 – C9-0000/2022),

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20123, και ιδίως το άρθρο 71,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 24, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
2021, σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»5 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014, και 

1 ΕΕ C 439 της 29.10.2021, σ. 3. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ 
για το οικονομικό έτος 2020: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 ΕΕ C 439 της 29.10.2021, σ. 3. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ 
για το οικονομικό έτος 2020: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
4 ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
5 ΕΕ L 427 της 30.11.2021, σ. 17.
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ιδίως το άρθρο 26,

– 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 τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/887 της Επιτροπής, 
της 13ής Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους 
οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται 
στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
(A9-0000/2022),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2020 / αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2020·

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 «Καθαρές αερομεταφορές», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6 ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
7 ΕΕ L 142 της 14.6.2019, σ. 16.
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 (νυν κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές») για το οικονομικό έτος 2020
(2021/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 για το οικονομικό έτος 2020,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές 
επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των κοινών επιχειρήσεων1,

– 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 2020, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της [...] 2022, σχετικά με τη χορήγηση 
απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2020 (00000/2022 – C9-0000/2022),

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20123, και ιδίως το άρθρο 71,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 24,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
2021, σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»5 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014, και 
ιδίως το άρθρο 26,

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

1 ΕΕ C 439 της 29.10.2021, σ. 3. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ 
για το οικονομικό έτος 2020: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 ΕΕ  C 439 της 29.10.2021, σ. 3. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της 
ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 EE L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
4 EE L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
5 ΕΕ L 427 της 30.11.2021, σ. 17.
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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 τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/887 της Επιτροπής, 
της 13ής Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους 
οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται 
στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
(A9-0000/2022),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το 
οικονομικό έτος 2020 / αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2020·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές», στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6 ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
7 ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 (νυν κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές») για το οικονομικό έτος 2020
(2021/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
(A9-0000/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2007 με τον κανονισμό 71/2007 του Συμβουλίου (που τέθηκε σε ισχύ στις 7 
Φεβρουαρίου 2008) για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017·λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Νοέμβριο του 2009·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/20141, αντικατέστησε, από τις 27 Ιουνίου 
2014, την κοινή επιχείρηση Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
παρατείνοντας τον κύκλο ζωής της για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι να συμβάλει σε 
σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των αεροναυτικών τεχνολογιών 
και στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο 
βιομηχανίας και αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της αεροναυτικής στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, 
εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και τα ιδιωτικά μέλη, συγκεκριμένα οι επικεφαλής 
και οι εταίροι όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2014 του Συμβουλίου και οι κύριοι συνεργάτες που επιλέγονται μέσω ανοικτής, 
ανταγωνιστικής διαδικασίας που δεν εισάγει διακρίσεις και υπόκειται σε ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στη δεύτερη φάση 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 1 755 000 000 EUR 
(συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της ΕΖΕΣ) και θα καταβληθεί από τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική συνεισφορά των ιδιωτικών μελών ανέρχεται σε τουλάχιστον 
2 193 750 000 EUR, ποσό το οποίο περιλαμβάνει συνεισφορές σε χρήμα για την 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).
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κάλυψη διοικητικών δαπανών και συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, καθώς και την ελάχιστη συνεισφορά σε είδος για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες ύψους 965 250 000 EUR για την περίοδο που ορίζεται στον κανονισμό·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί 
της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 
κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2020, των αποτελεσμάτων 
των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος 
της Επιτροπής· σημειώνει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί είναι, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι ο οριστικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 
2020 (συμπεριλαμβανομένων των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων προηγούμενων 
ετών που επανεγγράφηκαν, των εσόδων για ειδικό προορισμό και των ανακατανομών 
στο επόμενο έτος) περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 
346 723 559 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 356 604 910 EUR· σημειώνει ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης ήταν 71,66 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
78,41 % για τις πιστώσεις πληρωμών·

3. σημειώνει ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη (ΠΠ7) περατώθηκε επισήμως το 2017 και ότι το 2020 η κοινή επιχείρηση 
πραγματοποίησε λίγους εναπομείναντες κατασταλτικούς ελέγχους στο πλαίσιο του 7ου 
ΠΠ· σημειώνει, επιπλέον, ότι το 2020 δεν υπήρξε μεταβολή στις συνεισφορές των 
μελών στο 7ο ΠΠ·

4. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2020, από το μέγιστο ποσό 1 755 000 000 EUR της 
συνεισφοράς της Ένωσης από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 558/2014, η Ένωση συνεισέφερε συνολικά 1 451 082 877 EUR στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες και δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος «Ορίζων 
2020»· σημειώνει ότι, στο τέλος του 2020, η συνεισφορά σε είδος από ιδιωτικά μέλη 
για επιχειρησιακές δραστηριότητες ανερχόταν σε 581 335 882 EUR, ενώ οι εισφορές σε 
είδος από ιδιωτικά μέλη για συμπληρωματικές δραστηριότητες ανέρχονταν σε 
1 144 170 000 EUR (συμπεριλαμβανομένου ποσού 838 120 000 EUR πλήρως 
πιστοποιημένου από τους εξωτερικούς ελεγκτές των μελών και επικυρωμένου από το 
διοικητικό συμβούλιο για την περίοδο 2014-2019)·

5. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό πληρωμών του 2020 για έργα του προγράμματος «Ορίζων 
2020», λόγω της πανδημίας COVID-19 σημειώθηκε, αφενός, επιβράδυνση όσον αφορά 
τη σύναψη των συμφωνιών επιχορήγησης για εταίρους και, αφετέρου, υστέρηση στην 
εκτέλεση των συμφωνιών επιχορήγησης για μέλη που συνάφθηκαν την περίοδο 2018-
2019, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές ανακτήσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών 
προχρηματοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επιχειρησιακές πιστώσεις 
πληρωμών (εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό) σε 22 572 214 EUR το 2020, και 
ότι η κατάσταση αυτή επηρέασε αρνητικά το ποσοστό εκτέλεσης του επιχειρησιακού 
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προϋπολογισμού πληρωμών, το οποίο ανήλθε σε 82,6 % στο τέλος του 2020 (έναντι 
97,2 % το 2019)· σημειώνει επιπλέον, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ότι, σε αντίθεση με τους δημοσιονομικούς της κανόνες, η επιχείρηση δεν 
χρησιμοποίησε πλήρως τις πιστώσεις των προηγούμενων ετών, ύψους περίπου 
13 300 000 EUR, που επανεγγράφηκαν στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό της για το 
2020, προτού χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις πληρωμών του έτους· σημειώνει την 
απάντηση της κοινής επιχείρησης ότι, στις αρχές του 2020, είχε μόνο πιστώσεις 
πληρωμών με πηγές χρηματοδότησης C1 και ότι, με την πρώτη τροποποίηση του 
προϋπολογισμού του έτους, οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις επανενεργοποιήθηκαν ως 
πιστώσεις C2 τον Μάιο του 2020, και ότι, ωστόσο, το εργαλείο διαχείρισης 
επιχορηγήσεων της Επιτροπής δεν έδινε προτεραιότητα στη χρήση των πιστώσεων C2 
χωρίς παρέμβαση του χειριστή για κάθε πληρωμή και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκαν 
πρώτα οι πιστώσεις C1· σημειώνει, επιπλέον, με βάση την απάντηση της κοινής 
επιχείρησης, ότι αυτή σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις C2 για τις πληρωμές 
πρόσθετων προχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης για μέλη 
2020-2021 κατά τους τελευταίους μήνες του 2020 και ότι, ωστόσο, ορισμένες από 
αυτές τις πληρωμές χρειάστηκε να αναβληθούν για τις αρχές του 2021, και ότι η κοινή 
επιχείρηση θα θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης για να διασφαλίσει 
ότι θα χρησιμοποιούνται πρώτα οι επανενεργοποιημένες πιστώσεις· καλεί την κοινή 
επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με 
οποιαδήποτε εξέλιξη στο ζήτημα αυτό·

6. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κοινή επιχείρηση 
υπερδιπλασίασε τον προϋπολογισμό πληρωμών για δαπάνες υποδομών και 
επικοινωνιών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,5 % του συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού πληρωμών της κοινής επιχείρησης) για το οικονομικό έτος 2020 και 
ότι ο εν λόγω υπερδιπλασιασμός του προϋπολογισμού πληρωμών, σε συνδυασμό με τον 
αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις προγραμματισμένες δαπάνες για υπηρεσίες 
πληροφορικής, επικοινωνιών, εκδηλώσεων και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες, είχε ως 
αποτέλεσμα το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ύψους 42,7 % στο τέλος του 2020 (έναντι 
98,7 % το 2019)·

Επιδόσεις

7. σημειώνει ότι η ενδέκατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (CfP11) προκηρύχθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020 και περιλάμβανε 35 θέματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις 
θεματικούς τομείς, καθώς και 128 συμμετοχές από 17 διαφορετικές χώρες, ενώ 
υποβλήθηκαν 188 επιλέξιμες προτάσεις και επελέγησαν 36 προτάσεις, εκ των οποίων 
25 προτάσεις για θεματικούς τομείς, καθώς και ότι διεκπεραιώθηκε εξ ολοκλήρου εξ 
αποστάσεως· σημειώνει ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο της κοινής επιχείρησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της περιλαμβάνει έντεκα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 726 εταίροι από 28 διαφορετικές χώρες, με 
ισχυρό μερίδιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή και 
τις επιχορηγήσεις, και συνολικά 610 έργα· σημειώνει, επιπλέον, ότι η κοινή επιχείρηση 
ολοκλήρωσε την υλοποίηση της δέκατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (CfP10) 
τον Απρίλιο του 2020·

8. σημειώνει ότι ο καθαρός αριθμός κύριων συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδεδεμένων οντοτήτων και των συνδεόμενων τρίτων που προσχωρούν στο 
πρόγραμμα βάσει προσκλήσεων κύριους συνεργάτες, υπερβαίνει τους 190, με τη 
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συμμετοχή περίπου 50 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και οι συνεργάτες αυτοί 
προέρχονται από 22 διαφορετικές χώρες (18 κράτη μέλη και τέσσερις χώρες 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»)·

9. σημειώνει ότι το Γραφείο Προγράμματος διενήργησε αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στις δραστηριότητές του, με σκοπό να εντοπιστούν τομείς στον 
στρατηγικό σχεδιασμό που χρήζουν αναθεώρησης ή εφαρμογής μέτρων μετριασμού και 
ότι, βάσει αυτού, το πεδίο των εργασιών για τη συντριπτική πλειονότητα των έργων 
επίδειξης που πρέπει να επιτευχθούν παραμένει αμετάβλητο, και ότι, ωστόσο, έχουν 
εντοπιστεί ορισμένες καθυστερήσεις (4-6 μήνες κατά μέσο όρο) για το ένα τρίτο 
περίπου των έργων επίδειξης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, με 
αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων δραστηριότητας· σημειώνει ότι, όπου είναι 
δυνατόν, τα έργα επίδειξης έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη με βάση την υφιστάμενη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος καθυστερήσεων και/ή 
δυνητικών ελλείψεων χρηματοδότησης σε πληττόμενους τομείς του προγράμματος· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι δεν επηρεάζεται η συνεισφορά στους στόχους υψηλού 
επιπέδου της κοινής επιχείρησης, καθώς διατηρείται το συνολικό περιεχόμενο του 
προγράμματος, αλλά οι καθυστερήσεις (που αποτελούν άμεση συνέπεια της πανδημίας 
αλλά και των τεχνικών δυσκολιών που συνδέονται με ένα ορισμένο επίπεδο 
αβεβαιότητας που είναι εγγενές στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας) 
ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων· σημειώνει ότι η 
κοινή επιχείρηση θεωρεί ότι πάνω από το 80 % των βασικών της έργων επίδειξης θα 
επιτύχουν τους στόχους τους έως το τέλος του προγράμματος, όπως προβλέπεται· καλεί 
την κοινή επιχείρηση να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

10. σημειώνει ότι εφαρμόζονται εργαλεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προγράμματος της κοινής επιχείρησης, και συγκεκριμένα τριμηνιαίες εκθέσεις των 
προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας/πλατφορμών επίδειξης 
καινοτόμων αεροσκαφών (ΠΕΟΤ/ΠΕΚΑ), διευθύνουσες επιτροπές σε επίπεδο 
ΠΕΟΤ/ΠΕΚΑ και ετήσιες αξιολογήσεις των επιδόσεων των ΠΕΟΤ/ΠΕΚΑ, και 
υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο·

11. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση χρησιμοποιεί βασικούς δείκτες επιδόσεων για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων και των οριζόντιων ζητημάτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και συγκεκριμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων 
για την κοινή επιχείρηση, όπως το ποσοστό επιτυχίας των θεμάτων των προσκλήσεων, 
η εκτέλεση του προγράμματος εργασίας και η κάλυψη των κατασταλτικών ελέγχων·

12. σημειώνει τα κύρια ορόσημα που επιτεύχθηκαν το 2020 σε σχέση με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης για 
μέλη, όπως η ικανοποιητική πρόοδος της ΠΕΚΑ για μεγάλα επιβατηγά αεροσκάφη, η 
ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη φάση λεπτομερούς σχεδιασμού που 
ολοκληρώθηκε για όλα τα έργα επίδειξης πλήρους κλίμακας στην ΠΕΚΑ τοπικών 
αεροσκαφών, οι κριτικές ανασκοπήσεις μελέτης για υποσυστήματα και αεροσκάφη που 
πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα επίδειξης τεχνολογίας NGCTR και η πρόοδος στο 
έργο επίδειξης του σύνθετου συστήματος RACER, καθώς και η πρόοδος και τα 
επιτεύγματα στο ΠΕΟΤ για άτρακτο αεροσκάφους, στο ΠΕΟΤ για κινητήρες, στο 
ΠΕΟΤ για συστήματα, στην εγκάρσια δραστηριότητα οικολογικού σχεδιασμού, στην 
εγκάρσια δραστηριότητα «Αεροπορικές μεταφορές μικρής κλίμακας» και στον 
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αξιολογητή τεχνολογιών·

13. σημειώνει ότι, για επιχειρησιακούς λόγους, τρεις από τις επιχειρησιακές προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών που είχαν προγραμματιστεί αρχικά μεταφέρθηκαν από το 2020 
στο 2021, ενώ παράλληλα τροποποιήθηκε ελαφρώς το πεδίο εφαρμογής τους και δύο 
από αυτές συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία μελέτη·

Προσωπικό και σύναψη συμβάσεων

14. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, είχαν πληρωθεί 36 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων και 6 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων σύμφωνα με τον πίνακα 
προσωπικού, και, επιπλέον, μία θέση αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα από τις 
δύο που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού·

15. σημειώνει ότι το 2020 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε τη διαδικασία προσλήψεων για 
τρεις θέσεις· σημειώνει ότι, πέραν των θέσεων βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, η κοινή επιχείρηση βασίζεται σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως 
τον διαχειριστή του ιστοτόπου, την εταιρεία πληροφορικής που παρέχει υπηρεσίες και 
στις άλλες κοινές επιχειρήσεις, εννέα προσωρινούς υπαλλήλους και έναν σύμβουλο 
στον τομέα των επικοινωνιών· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση υλοποίησε επίσης 
περαιτέρω τη χρήση του Sysper2·

16. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, παρά το γεγονός ότι ο 
αριθμός των υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης που απασχολούνται βάσει του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης παρέμεινε σταθερός σε 42 από το 2017 έως το 
2020, κατά την ίδια περίοδο, η κοινή επιχείρηση αύξησε σημαντικά τη χρήση 
προσωρινών υπαλλήλων από τρία σε δέκα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, δηλαδή 
από 8 % σε 24 % του προσωπικού της κοινής επιχείρησης που απασχολείται βάσει του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και ότι τα καθήκοντα που εκτελούν οι 
προσωρινοί υπάλληλοι δεν έχουν, ωστόσο, έκτακτο ή προσωρινό χαρακτήρα που να 
οφείλεται σε έκτακτη αύξηση του φόρτου εργασίας ή στην εκτέλεση εφάπαξ 
δραστηριότητας, αλλά είναι μάλλον μόνιμου χαρακτήρα (π.χ. βοηθός νομικής 
υπηρεσίας, γραμματειακή υποστήριξη, βοηθός επικοινωνίας και βοηθός υπευθύνου 
έργου), και η πρακτική αυτή της κοινής επιχείρησης δημιουργεί εκ των πραγμάτων 
μόνιμες θέσεις, καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων· σημειώνει την απάντηση της 
κοινής επιχείρησης ότι ήταν υποχρεωμένη να επεκτείνει διαρκώς τη χρήση προσωρινού 
προσωπικού κατά τα τελευταία έτη λόγω των περιορισμών που συνεπάγεται ο αυστηρά 
καθορισμένος πίνακας προσωπικού σε συνθήκες αύξησης των καθηκόντων και του 
φόρτου εργασίας, και ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί ενώ εκτελούνται 
παράλληλα τα δύο προγράμματα —το Clean Sky 2 και το νέο πρόγραμμα «Καθαρές 
αερομεταφορές»—, και, επιπλέον, ότι η κοινή επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή 
μέτρα μετριασμού (όπως κατάλληλοι μηχανισμοί εποπτείας, περιορισμός των 
καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι προσωρινοί υπάλληλοι σε μη βασικά καθήκοντα, 
και εξασφάλιση κατάλληλης υποστήριξης ως προς την κατάρτιση και την καθοδήγηση), 
και ότι, ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν είναι ιδανική σε μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς και ότι η κοινή επιχείρηση θεωρεί ότι η λύση θα 
ήταν η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων 
συμβασιούχων υπαλλήλων στον πίνακα προσωπικού·

17. σημειώνει ότι, μετά την κήρυξη της πανδημίας COVID-19, ελήφθησαν γρήγορα μέτρα 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του προσωπικού θα διέθεταν τον 
εξοπλισμό ΤΠΕ που απαιτείται για εκτεταμένη τηλεργασία·

18. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση χρησιμοποίησε τη λύση των ηλεκτρονικών δημόσιων 
συμβάσεων για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2020·

Εσωτερικός έλεγχος 

19. σημειώνει ότι, τον Ιανουάριο του 2020, εγκρίθηκαν οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί 
κανόνες, μετά την έγκριση του κανονισμού 2018/1046 και του υποδείγματος 
δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής)·

20. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κοινή επιχείρηση έχει 
θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχου οι οποίες συνίστανται στην 
εξέταση εγγράφων που αφορούν οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα, ότι το 2020 η 
κοινή επιχείρηση εφάρμοσε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ICF) της Επιτροπής, το 
οποίο θεμελιώνεται σε 17 αρχές εσωτερικού ελέγχου, και ότι, για τον σκοπό της 
ετήσιας αυτοαξιολόγησης και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων ελέγχου που προβλέπονται από το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, η 
κοινή επιχείρηση ανέπτυξε σχετικούς δείκτες που καλύπτουν όλες τις αρχές εσωτερικού 
ελέγχου και τα σχετικά χαρακτηριστικά· σημειώνει ότι η διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου της κοινής επιχείρησης έχει εξορθολογιστεί, ως ένας από τους κύριους 
πυλώνες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

21. σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις 
πληρωμές του προγράμματος «Ορίζων 2020», αρμόδια για τους κατασταλτικούς 
ελέγχους είναι η Κοινή Υπηρεσία Λογιστικού Ελέγχου (CAS) της Επιτροπής και, με 
βάση τα αποτελέσματα των κατασταλτικών ελέγχων στα τέλη του 2020, η κοινή 
επιχείρηση δήλωσε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 1,60 % και εναπομένον 
ποσοστό σφάλματος 0,91 % για τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει, 
με βάση την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το «Ορίζων 2020», ο απώτερος 
στόχος για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος κατά την ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων, αφού ληφθεί υπόψη ο δημοσιονομικός αντίκτυπος όλων των 
λογιστικών ελέγχων και των μέτρων διόρθωσης και ανάκτησης, είναι να επιτευχθεί ένα 
επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 2%·

22. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε λογιστικό έλεγχο τυχαίου δείγματος 
των πληρωμών του προγράμματος «Ορίζων 2020» που πραγματοποιήθηκαν το 2020, σε 
επίπεδο τελικών δικαιούχων, ώστε να επιβεβαιώσει τα ποσοστά σφάλματος των 
κατασταλτικών ελέγχων, στο πλαίσιο των ελέγχων όσον αφορά τις επιχειρησιακές 
πληρωμές, και ότι οι εν λόγω λεπτομερείς λογιστικοί έλεγχοι κατέδειξαν, σε μία 
περίπτωση, σφάλμα άνω του 1 % των ελεγχθέντων εξόδων, το οποίο αφορούσε 
δηλωθέντα έξοδα προσωπικού· στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δεν τήρησε πλήρως 
το ανώτατο όριο των δεδουλευμένων ωρών επί του έργου για το προσωπικό που 
απασχολείτο αποκλειστικά στο εν λόγω έργο χωρίς να καταγράφεται ο αντίστοιχος 
χρόνος·

23. σημειώνει ότι το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης καλύπτεται από την κοινή 
στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας (CAFS)· 
σημειώνει ότι το 2020 η κοινή επιχείρηση θέσπισε την ειδική στρατηγική της για την 
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καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο του Clean Sky 2, ενώ επίσης καταρτίστηκε 
σχέδιο δράσης για την περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων για την πρόληψη και τον 
εντοπισμό της απάτης· σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε 
κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της κοινής επιχείρησης· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι το 2020 η κοινή επιχείρηση έδωσε συνέχεια σε δύο εν εξελίξει 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης, οι οποίες είχαν κοινοποιηθεί στην OLAF το 2018 και 
για τις οποίες η OLAF κίνησε έρευνες· σημειώνει, με βάση την έκθεση σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2019, ότι, τον Σεπτέμβριο του 2021, η 
κοινή επιχείρηση έλαβε τις τελικές εκθέσεις της OLAF για δύο έρευνες σχετικά με τα 
έργα Clean Sky και Clean Sky 2 και ότι και στις δύο περιπτώσεις η OLAF επιβεβαίωσε 
την υπόνοια απάτης και εξέδωσε συστάσεις για την ανάκτηση των παρανόμως 
αποκτηθέντων κονδυλίων από τις οντότητες που ακολούθησαν δόλιες πρακτικές, και 
για την καταχώριση των εμπλεκόμενων οντοτήτων και προσώπων στο σύστημα 
έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της Επιτροπής· καλεί την κοινή επιχείρηση να 
υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

24. σημειώνει ότι το 2020 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) 
ολοκλήρωσε λογιστικό έλεγχο, ο οποίος είχε προγραμματιστεί στο στρατηγικό σχέδιο 
λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2019-2021, σχετικά με τη φάση υλοποίησης των 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», και ότι εκδόθηκαν 
συστάσεις σχετικά με την εκτίμηση της κοινής επιχείρησης όσον αφορά τον κίνδυνο 
απάτης και τους ελέγχους της για την καταπολέμηση της απάτης, σχετικά με μια 
προσέγγιση βάσει κινδύνου για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των πληρωμών και 
των εκθέσεων επιχορηγήσεων, καθώς και σχετικά με την παρακολούθηση της 
διάδοσης, της εκμετάλλευσης και της επικοινωνίας όσον αφορά τα έργα· σημειώνει ότι, 
τον Ιούνιο του 2021, η IAS διενήργησε έλεγχο επακολούθησης και έκρινε ότι οι τρεις 
συστάσεις εφαρμόστηκαν·

25. σημειώνει ότι, τον Φεβρουάριο του 2021, η κοινή επιχείρηση έλαβε την ετήσια έκθεση 
της IAS για το 2020, στην οποία επισημάνθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις σε δύο 
συστάσεις που προέκυψαν από προηγούμενο λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση 
των επιδόσεων και σε μία σύσταση σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων της 
κοινής επιχείρησης· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις.


