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1. INLEDNING
Årsrapporten om de framsteg som har uppnåtts av de gemensamma företagen för
genomförande av gemensamma teknikinitiativ har utarbetas i enlighet med artikel 11.1 i var
och en av rådsförordningarna om bildande av de enskilda gemensamma företagen1. Där
fastställs följande:
Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årlig rapport om de
framsteg som det gemensamma företaget [namnet på det gemensamma teknikinitiativet]har
uppnått. Denna rapport ska omfatta detaljerade upplysningar om genomförandet, inklusive
antalet förslag som lämnats in, antalet förslag som valts ut för finansiering, typ av deltagare,
inbegripet små och medelstora företag, samt statistik per land.
När det gäller Clean Sky fastställs i artikel 11.1 i rådets förordning (EG) nr 71/20082 även
följande:
I denna årsrapport ska i synnerhet bedömningsresultat från den teknikutvärderare som avses
i artikel 8.1 i stadgarna ingå i lämplig omfattning.
Det här dokumentet utgör den andra rapporten om de framsteg som har uppnåtts av dessa
gemensamma företag. Det åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som
främst innehåller statistisk information om de gemensamma företagens forskningsverksamhet
under 2009.
2.

FRAMSTEG UNDER 2009

2.1.

FÖRBEREDELSER

Vidare förberedelser inför bildandet av de gemensamma företagen gjordes under 2009,
framförallt när det gäller företagens finansiella bestämmelser, krav på redovisningssystem,
tjänsteförteckningar, genomförandeåtgärder för tjänsteföreskrifterna, urvalsförfaranden för
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De fem gemensamma teknikinitiativen är följande: Initiativet för innovativa läkemedel (stöder
utvecklingen av nya kunskaper, verktyg och metoder för nya läkemedel, rådets förordning (EG) nr
73/2008, http://imi.europa.eu), Clean Sky (syftar till att öka den europeiska flygteknikindustrins
konkurrenskraft och samtidigt minska utsläpp och buller, rådets förordning (EG) nr 71/2008,
http://www.cleansky.eu), Bränsleceller och vätgas (skynda på utvecklingen och spridningen av
vätgasförsörjning och bränslecellsteknik, rådets förordning (EG) nr 521/2008, http://www.fch-ju.eu),
Artemis (inriktat på inbyggda datorsystem, rådets förordning (EG) nr 74/2008, http://www.artemisju.eu), Eniac (som inriktas på den mycket höga nivå av miniatyrisering som krävs för nästa generations
nanoelektronikkomponenter, rådets förordning (EG) nr 72/2008/EG, www.eniac.eu).
EUT L 30, 4.2.2008, s. 1, med rättelse i EUT L 220, 15.8.2008, s. 35.
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rekrytering (framförallt utnämning av fyra verkställande direktörer), förlaga för
bidragsöverenskommelser, förlaga för allmänna finansieringsavtal mellan kommissionen och
de gemensamma företagen, dokumentation för ansökningsomgångar, ramar för intern kontroll
och värdskapsavtal med de belgiska myndigheterna. De gemensamma företagen har varit
belägna i byggnaden COVE i Bryssel.
Under hösten 2009 fick det gemensamma företaget för innovativa läkemedel liksom Clean
Sky och Artemis operationell befogenhet att genomföra sin budget. Dessa företag bedriver nu
verksamhet utan att kommissionen direkt deltar i det dagliga arbetet.
2.2.

FINANSIERING AV FORSKNING

Ansökningsomgångar utlystes av alla gemensamma företag under 2009. Artemis utlyste sin
andra ansökningsomgång den 5 mars 2009 och Eniac den 19 mars 2009. Clean Sky utlyste
ansökningsomgångar den 15 juni 2009 och 25 november 2009. Det gemensamma företaget
för bränsleceller och vätgas utlyste sin andra ansökningsomgång den 2 juli 2009. Slutligen
utlyste det gemensamma företaget för innovativa läkemedel sin andra ansökningsomgång den
27 november 2009. Närmare upplysningar om dessa ansökningsomgångar finns i det
arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport.
2.3.

BEDÖMNNINGSRESULTAT FRÅN DEN TEKNIKUTVÄRDERARE SOM
AVSES I ARTIKEL 8.1 I STADGARNA FÖR CLEAN SKY

Under 2009 presenterade teknikutvärderaren inte några bedömningsresultat, eftersom
verktygets olika komponenter fortfarande höll på att integreras. Under 2010 planeras en
undersökning av miljöeffekterna av den nuvarande generationens luftfartyg som ska ge
riktmärken för framtida jämförelser och kunna leda till att mer precisa miljömål kan fastställas
för Clean Sky.
3.

VERKSAMHETER FRÅN OCH MED 2010

Under 2010 fortsatte de gemensamma företagen för genomförande av teknikinitiativen att
bidra till att forma Europas forskningslandskap och integrera industriforskningen på
respektive område.
Under 2010 gav kommissionen de två sista företagen självbestämmanderätt, närmare bestämt
Eniac och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Kommissionen deltar
därför inte längre i förberedelseperioderna för de gemensamma företag som startats inom
sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration.
Under 2010 inledde kommissionen arbetet med de första interimsutvärderingarna av de
gemensamma företagen, i enlighet med artikel 11.2 i rådsförordningarna om bildande av
respektive gemensamma företag. Dessa interimsutvärderingar genomfördes av kommissionen
med hjälp av oberoende exporter och har behandlat frågor om kvalitet och effektivitet liksom
framsteg med hänsyn till fastställda mål. Slutsatserna av interimsutvärderingarna kommer
senare att läggas fram för Europaparlamentet och rådet och kompletteras av kommissionens
synpunkter liksom, i lämpliga fall, åtgärder för att ändra regelverken för de gemensamma
företagen.
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4.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR

Närmare upplysningar ges på http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html, där länkar finns
till de gemensamma företagens respektive webbplats.
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