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Akronimų sąrašas 
Akronimų sąraše pateiktos ES bendrosios įmonės ir kitos šioje ataskaitoje aprašytos 
Sąjungos įstaigos. 

Akronimas Pilnas pavadinimas 

„Horizontas 2020“ Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) 

ARTEMIS ARTEMIS bendroji įmonė, skirta įgyvendinti įterptųjų 
kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą  

BAT Komisijos DG RTD bendra audito tarnyba 

BĮ Bendroji įmonė 

BP 7 Septintoji bendroji mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programa (2007–2013 m.) 

BPS Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė  

CFS  Finansinės būklės ataskaitų sertifikatas  

DFP Daugiametė finansinė programa 

DG RTD Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas  

EASA Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

ECSEL Elektroninių komponentų ir sistemų bendroji įmonė 

EIT Europos inovacijos ir technologijos institutas  

EITP Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

ENIAC Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba 

Euratomas Europos atominės energijos bendrija 
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EuroHPC Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė 

EVM Sukurtos vertės valdymas 

F4E Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 

ITER Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius 

KEV Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė 

KNE Komandiruotas nacionalinis ekspertas  

NFI Nacionalinė finansavimo institucija 

NVI Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė 

P2P Viešojo sektoriaus su viešuoju partnerystė  

PMO Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras 

S2R Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (Europos geležinkelių iniciatyvos 
bendroji įmonė) 

SESAR Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų bendroji įmonė 

ŠD Bendroji įmonė „Švarus dangus“ 

TEN-T Transeuropinių transporto tinklų programa 

VĮ Vykdomoji įstaiga 
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Santrauka 
I Mes paskelbėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų bendrųjų įmonių 
(BĮ) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų. Tačiau, 
kaip ir ankstesniais metais, prie mūsų audito nuomonės dėl Branduolių sintezės 
energetikos vystymo BĮ (F4E) 2018 m. metinių finansinių ataskaitų pridedama dalyko 
pabrėžimo pastraipa, siekiant atkreipti dėmesį į tolesnio sąnaudų didėjimo ir vėlavimų 
įgyvendinant ITER projektą riziką.  

II Mes taip pat pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų bendrųjų 
įmonių 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų ir pajamų 
teisėtumo ir tvarkingumo.  

III Apskritai, mūsų bendrųjų įmonių metinių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų 
operacijų auditas patvirtino teigiamus rezultatus, apie kuriuos pranešėme ankstesniais 
metais. 

IV Narių įnašai, susiję su BP 7 ir TEN T veikla, kurią vykdo penkios BĮ (SESAR, CS, NVI, 
KEV, ECSEL), sudarė maždaug 89 % tikslų, nustatytų bendrųjų įmonių steigimo 
reglamentuose 2018 m. pabaigoje ir baigiamajame programos etape. Programos 
pažanga ir susijęs įnašas septynioms BĮ, įgyvendinančioms programos „Horizontas 
2020“ veiklą (SESAR, CS, NVI, KEV, ECSEL, BPS, S2R), taip pat nepasiekė tikslų. 2018 m. 
pabaigoje, t. y. programos laikotarpio viduryje, bendrosios įmonės įgyvendino 
vidutiniškai tik 39 % savo programos „Horizontas 2020“ ir susijusios papildomos 
veiklos. Jeigu papildoma veikla neįtraukiama, įgyvendinimo lygis buvo tik 31 %. 
Panašiai, BĮ vidutiniškai pasiekė tik 25 % pagrindinei veiklai skirtų įnašų tikslų, palyginti 
su 75 % papildomos veiklos atveju. 
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Ką mes audituojame 

Teisinė struktūra ir įsteigimas 

01 Bendrosios įmonės (BĮ) yra teisinį subjektiškumą turinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės forma, kuria siekiama prie rinkos priartinti projektų rezultatus 
strateginėse mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ir pagerinti mokslinių tyrimų ir 
socialinio augimo ryšį.  

02 Jos yra įsteigtos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį arba 
(Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E) atveju) pagal Europos atominės 
energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutarties 45–51 straipsnius.  

03 Jas sudaro viešieji nariai, kurie paprastai yra Europos Sąjunga (atstovaujama 
Komisijos), dalyvaujančios valstybės narės ir tarptautinės organizacijos, bei privatieji 
nariai, kurie yra pramonės ir kai kuriais atvejais mokslinių tyrimų atstovai. Bendrosios 
įmonės, išskyrus F4E, priima savo mokslinių tyrimų darbotvarkę ir skiria finansavimą, 
daugiausia skelbdamos atvirus kvietimus teikti pasiūlymus. 

Bendrosios įmonės vykdo veiklą pagal „Horizontas 2020“ ir 
Euratomą 

Aštuonios BĮ dabar įgyvendina konkrečius „Horizontas 2020“ veiksmus 

04 Pirmoji septynių bendrųjų įmonių grupė, įgyvendinanti konkrečius „Horizontas 
2020“ veiksmus:  

o Švarus dangus (ŠD);  

o Europos vienos bendros oro erdvės oro eismo valdymo tyrimas (SESAR); 

o Kuro elementai ir vandenilio technologijos (KEV); 

o Naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI); 

o Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės BĮ (ECSEL), kuri 
buvo įsteigta 2014 m. susijungus dviem bendrosioms įmonėms: nanoelektronikos 
(ENIAC) ir įterptųjų sistemų (ARTEMIS); 
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o Biologinės pramonės sektoriai (BPS); 

o Shift2Rail (S2R).  

05 Be to, 2018 m. lapkričio mėn. Taryba skaitmeninėje mokslinių tyrimų srityje 
įsteigė aštuntąją BĮ: Europos našios kompiuterijos bendrąją įmonę (EuroHPC). Ši įstaiga 
buvo sukurta kaip bendra ES ir kitų Europos šalių iniciatyva kuriant pasaulinio lygio 
superkompiuterių ekosistemą Europoje. 2020 m. pirmą kartą atliksime šios BĮ 
finansinių ataskaitų auditą.  

06 Šiuo metu planuojama, kad šios BĮ veiks iki 2024 m., išskyrus EuroHPC, kuri veiks 
iki 2026 m. pabaigos. 

07 1 diagramoje apžvelgtos šių „Horizontas 2020“ BĮ įsteigimo datos ir planuojama 
veiklos trukmė 
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1 diagrama. „Horizontas 2020“ bendrosios įmonės – įsteigimo data ir planuojama veiklos trukmė 

 
Šaltinis: EK, remiantis bendrąsias įmones įsteigiančiais Tarybos reglamentais, pakeista Audito Rūmų. 
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Viena BĮ buvo įsteigta ITER projektui 

08 2007 m. pagal Euratomo sutartį ES 35 metų laikotarpiui įsteigė Branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (F4E). Ji atsakinga už Europos įnašą į 
tarptautinį termobranduolinį eksperimentinį reaktorių (ITER) – pasaulinę mokslinę 
partnerystę, kurios tikslas – parodyti, kad branduolių sintezė gali būti perspektyvus ir 
tvarus energijos šaltinis1. F4E nariai steigėjai yra Euratomas, kuriam atstovauja 
Komisija, Euratomo valstybės narės ir Šveicarija.  

09 Visos „Horizontas 2020“ bendrosios įmonės įsikūrusios Briuselyje (Belgija), 
išskyrus EuroHPC, kuri yra Liuksemburge. F4E būstinė yra Barselonoje (Ispanija), o 
pagrindiniai branduolių sintezės įrenginiai statomi Kadaraše (Prancūzija) (žr. 2 
diagramą). 

  

                                                       
1 ITER projektas buvo pradėtas 2005 m., siekiant sukurti ir naudoti eksperimentinį įrenginį, 

kuris įrodytų branduolių sintezės, kaip būsimo tvaraus energijos šaltinio, mokslinį 
perspektyvumą. Jame dalyvauja septyni pasauliniai partneriai: Europos Sąjunga, 
atstovaujama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo), Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Rusija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija. 
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2 diagrama. Bendrosios įmonės įsikūrimo vieta Europos Sąjungoje 

 
Šaltinis: EAR. 

Valdymo tvarka 

10 Daugumoje BĮ veikia dvišalis modelis, kai Komisija ir pramonė (kai kuriais atvejais 
taip pat ir mokslinių tyrimų sektorius) dalyvauja valdyboje ir prisideda prie BĮ veiklos 
(SESAR, ŠD, NVI, KEV, BPS ir S2R). Kai kuriose BĮ taikomas trišalis modelis, pagal kurį 
valdyboje dalyvauja ir prisideda prie BĮ veiklos valstybės narės, Komisija ir pramonė 
(ECSEL ir EuroHPC). 
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BĮ finansavimas ir ištekliai 2018 m. 

11 BĮ, įgyvendinančių BP 7 ir „Horizontas 2020“ projektus, atveju ir ES, ir pramonės 
bei mokslinių tyrimų sektoriaus partneriai prisideda prie BĮ mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos finansavimo:  

o Komisija skiria lėšų iš programų BP 7 ir „Horizontas 2020“ bendram BĮ mokslinių 
tyrimų ir inovacijų projektų finansavimui. Dvi bendrosios įmonės (SESAR ir S2R) 
taip pat gauna finansavimą pagal Transeuropinių transporto tinklų programą 
(TEN-T);  

o Pramonės ir mokslinių tyrimų partneriai teikia nepiniginius įnašus, skirtus 
bendrųjų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams įgyvendinti;  

o Komisija ir privatūs partneriai teikia vienodą grynųjų pinigų įnašą bendrųjų įmonių 
administracinėms išlaidoms finansuoti. 

12 Vykdant BP 7 veiklą, pramonės ir mokslinių tyrimų partnerių nepiniginių įnašų 
suma turi būti lygi ES piniginių įnašų sumai. Tačiau su „Horizontas 2020“ susijusios 
veiklos atveju atitinkamuose BĮ steigimo reglamentuose yra apibrėžta ES piniginių 
įnašų ir privačių partnerių nepiniginių įnašų suma, skirta „Horizontas 2020“ mokslinių 
tyrimų ir inovacijų projektams. 

13 3 diagramoje parodytas įvertintas įnašų pasiskirstymas programose BP 7 ir 
„Horizontas 2020“. 
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3 diagrama. Narių įnašai BĮ veikimo laikotarpiu (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: EAR. 
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14 Pramonės narių įnašai yra dviejų rūšių: Visų bendrųjų įmonių atveju privatūs 
nariai turi prisidėti minimalia suma prie visų BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų 
sąnaudų. Šis įnašas nustatomas kaip visų projekto sąnaudų ir ES bendrojo finansavimo 
skirtumas. Keturių bendrųjų įmonių atveju (ŠD, KEV, BPS, S2R) privatūs partneriai taip 
pat privalo teikti minimalią nepiniginių įnašų sumą „papildomai veiklai“, kuri nėra 
susijusi su bendrųjų įmonių darbo programomis, tačiau susijusi su jų tikslais.  

15 Bendrosios įmonės (išskyrus F4E) valdo apie 10 % arba 7,2 milijardo eurų 
bendrojo „Horizontas 2020“ biudžeto, kaip parodyta 4 diagramoje. ES finansavimas 
suteikia svertą apie 17 milijardų eurų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų 
bendrosioms įmonėms patikėtose „Horizontas 2020“ srityse. 2018 m. bendras septynių 
bendrųjų įmonių, įgyvendinančių mokslinių tyrimų programas, mokėjimų biudžetas 
buvo 1,2 milijardo eurų (2017 m. — 1,2 milijardo eurų), 2018 m. pabaigoje jose dirbo 
227 darbuotojai (2017 m. – 227), kuriuos sudarė pareigūnai, laikinieji darbuotojai, 
sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai. 

4 diagrama. „Horizontas 2020“ biudžeto dalis pagal įgyvendinančiąją 
instituciją 

 
Šaltinis: EAR, remiantis EK duomenimis. 

16 F4E daugiausia finansuoja Euratomas ir Euratomo valstybės narės. Bendra F4E 
skirtų Euratomo lėšų suma iki 2020 m. pabaigos negali viršyti 6,6 milijardo eurų. 
2018 m. F4E metinis mokėjimų biudžetas sudarė 794,8 milijono eurų (2017 m. – 847,6 
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milijono eurų). 2018 m. pabaigoje F4E dirbo 442 darbuotojai (2017 m. — 449), kuriuos 
sudarė pareigūnai ir laikinieji darbuotojai. 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

17 Metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštis yra parodytas 
5 diagramoje. 

5 diagrama. Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: EAR. 
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Mūsų auditas 

Mūsų įgaliojimai  

18 Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį mes 
auditavome aštuonių BĮ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metines 
finansines ataskaitas bei jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.  

Trečiųjų asmenų darbo naudojimas 

19 Kalbant apie BĮ finansinių ataskaitų patikimumo auditą, mes grindėme savo 
nuomonę bendrosios įmonės pasamdyto nepriklausomo išorės auditoriaus galutinėmis 
audito ataskaitomis. Kiekvienos BĮ atveju mes tikrinome audito darbo kokybę 
rizikingiausiose srityse. 

20 Atlikdami atspindimų mokėjimų atitikties auditą, atsižvelgėme į kitų auditorių 
atliktą darbą. Dėl to mes įvertinome ir testavome bendrųjų įmonių vidaus kontrolės 
sistemą, peržiūrėjome ir pakartotinai atlikome Komisijos Bendrosios audito tarnybos 
(BAT) ir jos pasamdytų išorės auditorių ex post audito darbą ir išanalizavome Komisijos 
Vidaus audito tarnybos (VAT) atliktus su BĮ susijusius auditus. 

Mūsų rizikos vertinimas 

21 2018 m. metinis bendrųjų įmonių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditas buvo atliktas atsižvelgiant į mūsų atliktą BĮ rizikos vertinimą, kuris trumpai 
pristatytas toliau: 

o Bendrųjų įmonių finansinės ataskaitos yra rengiamos taikant Komisijos apskaitos 
pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šio taisyklės pagrįstos tarptautiniu mastu 
pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. Kadangi praeityje nustatytų 
reikšmingų klaidų skaičius nebuvo didelis, mes manėme, kad finansinių ataskaitų 
patikimumui kylanti rizika yra maža. Tačiau dėl svarbaus apskaitos politikos 
pakeitimo 2018 m. F4E rizika buvo įvertinta kaip vidutinė. 

o Atlyginimus administruoja Komisijos Individualių išmokų administravimo ir 
mokėjimo biuras (PMO), kurį mes audituojame atlikdami savo administracinių 
išlaidų specialiuosius vertinimus. Pastaraisiais metais šių išlaidų srityje nebuvo 
rasta reikšmingų klaidų. 
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o Įdarbinimo procedūrų teisėtumui ir tvarkingumui kylanti rizika apskritai buvo 
maža, tačiau ji buvo vidutinė bendrosiose įmonėse, kuriose darbuotojų kaita buvo 
didelė. 

o Kalbant apie dotacijų mokėjimus, rizika apskritai buvo įvertinta kaip vidutinė, nes 
iš paramos gavėjų reikalaujama „Horizontas 2020“ finansinių ataskaitų sertifikatus 
pateikti tik projekto pabaigoje, kai ES įnašai viršija 325 000 eurų, o gavėjai 
neprivalo pateikti išsamių dokumentų ar įrodymų, susijusių su „Horizontas 2020“ 
tarpiniais mokėjimais (pasitikėjimo principas). 

o Kalbant apie mokėjimus pagal sutartis ir viešųjų pirkimų procedūras, atsižvelgiant 
į ribotą tokių procedūrų skaičių, bendra rizika buvo maža, tačiau F4E atveju ji buvo 
vidutinė, nes ji valdo sudėtingas pirkimų procedūras, skirtas didelės vertės 
sutartims. 
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Bendri 2018 finansinių metų BĮ metinių 
auditų rezultatai 

Besąlyginės („palankios“) nuomonės… 

… dėl visų BĮ finansinių ataskaitų, tačiau F4E atveju įtraukta dalyko 
pabrėžimo dalis, susijusi su ES įnašu į ITER 

22 Mes paskelbėme besąlygines audito nuomones dėl visų BĮ finansinių ataskaitų. 
Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose bendrųjų įmonių finansinė būklė 
2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių 
operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, 
kaip to reikalaujama pagal taikytinus finansinius reglamentus ir Komisijos apskaitos 
pareigūno priimtas apskaitos taisykles. 

23 Kaip ir ankstesniais metais, mūsų audito nuomonę dėl F4E metinių finansinių 
ataskaitų papildo dalyko pabrėžimo dalis2, siekiant atkreipti dėmesį į toliau nurodytus 
dalykus: 

o 2016 m. lapkričio mėn. ITER taryba patvirtino naują ITER projekto bazinį scenarijų, 
grindžiamą numatoma veiklos etapo pradžia 2025 m. (t. y., kai pirmiausia bus 
užbaigta Plazma3) ir statybos etapo užbaigimu 2035 m. Šis naujas bazinis 
scenarijus pristatomas kaip anksčiausia techniškai įmanoma data. Pagal ankstesnį 
2010 m. bazinį scenarijų buvo įvertinta, kad statybų etapas bus užbaigtas 2020 m.  

o F4E iš naujo apskaičiavo savo įnašą į projekto statybų etapą, kuris sudaro 
12 milijardų eurų (2008 m. verte) ir yra didesnis, palyginti su 6,6 milijardo eurų 
suma (2008 m. verte), kurią 2010 m. patvirtino ES Taryba. Šis įvertis neapima 
nenumatytų atvejų, nors Komisija pažymėjo, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų 
numatyti iki 24 mėnesių laikotarpį, o biudžeto – 10–20 % išteklių. 

                                                       
2 Dalyko pabrėžimas naudojamas siekiant atkreipti dėmesį į dalyką, kuris finansinėse 

ataskaitose iš esmės nėra nurodytas neteisingai, tačiau yra labai svarbus tam, kad 
naudotojai galėtų šias ataskaitas suprasti. 

3 „Pirmoji plazma“ yra branduolių sintezės įrenginio statybų etapas, kuriame bus galima 
išbandyti pagrindinius įrenginio komponentus. Šis etapas taip pat žymi veiklos etapo 
pradžią. 



 19 

 

o 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo 
sprendimą išstoti iš ES ir Euratomo. Tai gali turėti didelį poveikį F4E ir ITER 
projekto veiklai po 2020 m. 

24 Nors F4E ėmėsi teigiamų veiksmų, kad pagerintų savo įnašo į projekto statybų 
etapą valdymą ir kontrolę, išlieka rizika, kad toliau didės sąnaudos ir bus vėluojama 
įgyvendinti projektą, lyginant su dabartiniu baziniu scenarijumi.  

… dėl pajamų, atspindimų visų BĮ finansinėse ataskaitose 

25 Visų bendrųjų įmonių atžvilgiu mes paskelbėme besąlygines audito nuomones dėl 
pajamų, atspindimų 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse 
ataskaitose, teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais 
aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos.  

… dėl mokėjimų, atspindimų visų BĮ finansinėse ataskaitose 

26 Visų BĮ atžvilgiu mes paskelbėme besąlygines audito nuomones dėl mokėjimų, 
atspindimų 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse 
ataskaitose, teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais 
aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos.  

27 Pirmą kartą mes taip pat pateikėme besąlyginę audito nuomonę dėl 2018 m. 
ECSEL finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Kadangi 
BP 7 mokėjimų dalis (dėl kurios ECSEL negalėjo apskaičiuoti vieno klaidų lygio) buvo 
nedidelė (apie 20 % mokėjimų), mes turėjome pagrįstą patikinimą, kad visų ECSEL 
2018 m. mokėjimų klaidų lygis buvo žemiau 2 % reikšmingumo ribos (taip pat žr. 38 
dalį). 

28 6 diagramoje pateikta Audito Rūmų nuomonių dėl aštuonių BĮ finansinių 
ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų (pajamų ir mokėjimų) teisėtumo ir 
tvarkingumo 2016–2018 m. apžvalga. 
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6 diagrama. Audito Rūmų nuomonės dėl BĮ 2016–2018 m. 

 
Šaltinis: EAR. 

Mūsų pastabose taip pat aptariamos tobulintinos sritys 

29 Mes taip pat pateikėme įvairių pastabų, kuriose atkreipiamas dėmesys į svarbius 
klausimus ir tobulintinas sritis, visų pirma susijusias su biudžeto ir finansų valdymo 
klausimais, narių nepiniginiais įnašais, mokėjimų vidaus kontrole ir dotacijų skyrimo 
procedūromis.  

Biudžeto ir finansų valdymas  

30 Mes nustatėme besikartojančių trūkumų, susijusių su mokėjimų asignavimų 
biudžeto planavimu. Tai yra:  

o F4E turėjo padidinti 2018 m. mokėjimų asignavimus maždaug 160 milijonų eurų 
suma arba 25 % pradinio biudžeto, kad būtų patenkinti tikrieji 2018 m. mokėjimų 
poreikiai; 

o SESAR ir ECSEL atveju mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygis 2018 m. buvo 
gerokai žemesnis nei tikėtasi. Tai įvyko dėl projektų įgyvendinimo vėlavimų ir dėl 
to, kad planuojant 2018 m. biudžeto poreikius nebuvo visiškai atsižvelgta į 
nepanaudotus mokėjimų asignavimus, perkeltus iš ankstesnių metų.  

2016 2017 2018

8 bendrųjų įmonių nuomonės
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

Nuomonės
Besąlyginė („palanki“)
Sąlyginė
Neigiama
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BĮ veiklos pagal BP 7 įgyvendinimo lygis ir narių įnašai  

31 2018 m. penkių bendrųjų įmonių (SESAR, ŠD, NVI, KEV, ECSEL) BP 7 ir TEN-T 
veiklos įgyvendinimas buvo baigiamajame etape. 2018 m. pabaigoje narių įnašai į tokią 
veiklą sudarė apie 89 % bendrųjų įmonių steigimo reglamentuose nustatytų įnašų tikslų 
(žr. 1 lentelę). 
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1 lentelė. BP 7 ir TEN-T – narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: bendrųjų įmonių pateikti duomenys. 

  

ES Kiti nariai Iš viso
Bendrosios 

įmonės pagal 
BP 7

ES Kiti nariai Iš viso

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s

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

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

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

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

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

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2018 m. gruodžio 31 d.)
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BĮ veiklos pagal BP 7 įgyvendinimo lygis ir narių įnašai 

32 Narių įnašai atsiliko nuo septynioms BĮ (SESAR, ŠD, NVI, KEV, ECSEL, BPS, S2R), 
įgyvendinančioms „Horizontas 2020“ programos veiklą, nustatytų tikslų. 2018 m., 
penktais programos įgyvendinimo metais, buvo įgyvendinta tik 39 % jų „Horizontas 
2020“ ir susijusios papildomos veiklos. Neįtraukiant papildomos veiklos, įgyvendinimo 
lygis sudarė tik 31 % (žr. 2 lentelę). 

33 Iki 2018 m. pabaigos Komisija skyrė 2,5 milijardo eurų grynaisiais pinigais (35 % 
visų sutartų 7,2 milijardo eurų įnašų), o pramonės ir mokslinių tyrimų partneriai skyrė 4 
milijardus eurų (41 % visų sutartų 9,8 milijardo eurų įnašų). Šią 4 milijardų eurų sumą 
sudarė:  

o 1,7 milijardo eurų nepiniginių įnašų į bendrųjų įmonių su „Horizontas 2020“ 
susijusią savo pagrindinę veiklą (iš kurių maždaug 0,6 milijardo eurų buvo 
sertifikuota 2018 m. pabaigoje);  

o 2,3 milijardo eurų nepiniginių įnašų į papildomą veiklą, vykdomą ne pagal 
bendrųjų įmonių darbo programas, bet patenkančią į bendrųjų įmonių tikslų sritį. 
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2 lentelė. Narių įnašai į „Horizontas 2020“ (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: bendrųjų įmonių pateikti duomenys. 

ES Kitų narių 
IKOP (1)

Kitų narių 
IKAA (2)

Iš viso

Bendrosios 
įmonės pagal 
„Horizontas 

2020“

ES IKOP 
patvirtinta

IKOP pateikta, 
nepatvirtinta

IKAA Iš viso

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s s

u 
IK

AA

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s s

u 
IK

AA

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

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

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

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

(1) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės pagrindinę veiklą
(2) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės darbo plane nenumatytą papildomą veiklą

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2018 m. gruodžio 31 d.)
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34 Keturių BĮ (ŠD, KEV, BPS, S2R) atveju steigimo reglamentuose leidžiama, kad 
privatūs nariai skirtų nepiniginius įnašus papildomai veiklai, nepatenkančiai į BĮ darbo 
programų sritį. Kaip parodyta 2 lentelėje, iki 2018 m. pabaigos didžiąją dalį pramonės 
narių įnašų sudarė su šia veikla susijusių išlaidų deklaravimas. 

35 Nepiniginių įnašų, skirtų pagrindinei veiklai, įgyvendinimo lygis buvo 25 %, o 
nepiniginių įnašų į papildomą veiklą – beveik 75 %. Kadangi metinėse finansinėse 
ataskaitose neprivaloma nurodyti atitinkamų nepiniginių įnašų į papildomą veiklą, jie 
nepatenka į mūsų audito apimtį.  

36 Pažymime, kad BPS steigimo reglamentas buvo iš dalies pakeistas 2018 m., 
siekiant pramonės nariams sudaryti galimybę atsiskaityti už savo piniginius įnašus 
projektų lygmeniu. Nepaisant to, mes manome, kad išlieka didelė rizika, kad pramonės 
nariai iki BPS programos pabaigos nepasieks veiklai skirtų piniginių įnašų minimalios 
sumos (182,5 milijono eurų). Šiame kontekste 2018 m. pabaigoje Komisija nusprendė 
205 milijonų eurų 2020 m. BĮ biudžetą sumažinti 140 milijonų eurų. 

Mokėjimų vidaus kontrolė  

37 Bendrosios įmonės nustatė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinėmis 
ir veiklos dokumentų peržiūromis. BP 7 tarpinių ir galutinių mokėjimų ex post auditus 
pas paramos gavėjus atlieka bendrųjų įmonių pasamdyta nepriklausoma išorės audito 
įmonė, tuo tarpu už programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų ex post 
auditus pas paramos gavėjus yra atsakinga Komisijos BAT.  

38 Dėl BP 7 dotacijų mokėjimų, bendrosios įmonės (išskyrus ECSEL) nurodė, kad 
remiantis ex post audito rezultatais 2018 m. pabaigoje, likutiniai klaidų lygiai buvo 
žemiau 2 % reikšmingumo lygio. Šį rezultatą patvirtinome atlikdami galutinių dotacijų 
mokėjimų pagrindinius testus. Kalbant apie ECSEL, dėl didelių nacionalinės finansavimo 
institucijos (NFI) taikomų metodikų ir procedūrų skirtumų BĮ negali apskaičiuoti bendro 
likutinio klaidų lygio visiems BP 7 mokėjimams. Šių mokėjimų atžvilgiu mes visai BP 7 
programai taikėme DG RTD nustatytą likutinį klaidų lygį, kuris 2018 m. pabaigoje buvo 
3,36 %. Todėl, atsižvelgiant į mažą BP 7 mokėjimų procentinę dalį 2018 m., laikoma, 
kad bendras ECSEL veiklai skirtų mokėjimų likutinis klaidų lygis tais metais yra žemiau 
reikšmingumo ribos. 
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39 Dėl „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimų, remiantis ex post audito rezultatais 
2018 m. pabaigoje, visos bendrosios įmonės, kurios įgyvendina „Horizontas 2020“ 
projektus, 2018 m. pabaigoje pranešė, kad likutinis klaidų lygis yra žemiau 2 % 
reikšmingumo ribos. Mūsų atlikta Komisijos BAT ir išorės audito įmonių audito darbo 
peržiūra, taip pat atrinktų paramos gavėjų pakartotiniai testai patvirtino šį rezultatą. 

40  Tačiau mūsų peržiūra taip pat parodė panašių faktų į tuos, kurie paskelbti mūsų 
2018 m. metinės ataskaitos 5 skyriuje4. Mes imties pagrindu peržiūrėjome Komisijos 
BAT ir jos pasamdytų išorės auditorių ex post auditus visų ES įstaigų, įgyvendinančių 
„Horizontas 2020“ veiklą, dotacijų mokėjimų atžvilgiu. Peržiūrėję kai kurias audito 
bylas, mes nustatėme imčių sudarymo nenuoseklumo atvejų ir trūkumų, susijusių su 
audito nustatytų faktų dokumentavimu ir ataskaitų teikimu bei su kai kurių audito 
procedūrų kokybe. Mes taip pat nustatėme metodinių trūkumų, susijusių su klaidų 
lygio apskaičiavimu: nors ex post auditai retai pasiekia jiems keliamą tikslą maksimaliai 
padengti patvirtintas išlaidas, klaidų lygis yra sistemingai apskaičiuojamas remiantis 
visomis patvirtintomis išlaidomis, o ne faktiškai audituota suma. Tai lemia per mažą 
klaidų lygio įvertinimą, palyginti su mūsų metodu apskaičiuotu klaidų lygiu. 

Projektų ir dotacijų valdymas 

41 2018 m. S2R pirmą kartą pradėjo bandomąjį kvietimą pagal nustatyto dydžio 
finansavimo schemą, skirtą tik jos nariams. Vertinimo metu finansiniai ekspertai 
susidūrė su tam tikrais reikšmingais finansinių pasiūlymų ir paramos gavėjų istorinių 
finansinių duomenų neatitikimais.  

42 BPS atveju, dėl jos 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus koncepcijos ir pasiūlymų 
eiliškumo nustatymo sistemos valdymo, viena iš dviejų kvietimo parodomųjų temų liko 
nefinansuojama, nepaisant to, kad pagal abi temas buvo pateikta reikalavimus 
atitinkančių ir gerai įvertintų pasiūlymų. SESAR atveju dėl 2018 m. kvietimo teikti 
pasiūlymus dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšų koncepcijos 
trūkumų buvo skyrimo kriterijų dubliavimosi ir neatitikimų, todėl iškilo dotacijų 
vertinimo proceso bendro veiksmingumo rizika. 

                                                       
4 Žr. Europos Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 5 skyrių „Konkurencingumas augimui 

ir užimtumui skatinti“, 2 modulį.  
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43 Galiausiai, daugelį metų mes ir išorės ekspertai rekomendavome, kad F4E 
įgyvendintų sukurtos vertės valdymo sistemą (EVM)5, kad veiksmingumas būtų 
matuojamas remiantis techninio projekto įgyvendinimo pažanga, taip pat atsižvelgiant 
į su šia pažanga susijusias sąnaudas. Nors F4E ir toliau naudojo ITER kreditų sistemą 
savo projekto pažangai 2018 m. stebėti, 2019 m. balandžio mėn. valdyba pritarė savo 
EVM sistemos ad hoc darbo grupės pasiūlymui. 

Atsižvelgimas į ankstesnius audito metu nustatytus faktus 

44 Dauguma atvejų bendrosios įmonės ėmėsi taisomųjų veiksmų, siekdamos 
atsižvelgti į mūsų ankstesnių metų specialiosiose metinėse ataskaitose pateiktas 
pastabas ir komentarus. 7 diagramoje parodyta, kad iš 30 pastabų, į kurias nebuvo 
atsižvelgta 2017 m. pabaigoje, 2018 m. buvo imtasi šių taisomųjų veiksmų: į 20 pastabų 
(67 %) buvo atsižvelgta, o atsižvelgimas į 10 pastabų (33 %) 2018 m. pabaigoje buvo 
tebevykdomas. Daugiau informacijos pateikta mūsų išsamios ataskaitos 3 skyriaus 
prieduose. 

7 diagrama. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: EAR. 

                                                       
5 EVM padeda projektų vadovams įvertinti projektų rezultatus. Tai – sistemingas projektų 

stebėjimo procesas, naudojamas siekiant nustatyti projekto vykdymo nukrypimus, 
remiantis atlikto darbo ir planuojamo darbo palyginimu. Jis naudojamas sąnaudų ir laiko 
grafiko kontrolės srityje ir skirtas teikti kiekybinius duomenis projektų sprendimams priimti. 
Projekto bazinis scenarijus yra esminis EVM komponentas ir visos su EVM susijusios veiklos 
atskaitos taškas. 

Užbaigta
67 %

Vykdoma
33 %

Užbaigta Vykdoma
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Kiti su BĮ susiję auditai ir peržiūros 
45 2018 m. ir 2019 m. taip pat paskelbėme keletą specialiųjų ataskaitų ir peržiūrų, 
kuriose buvo aptartos bendrosios įmonės (žr. 8 diagramą). 
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8 diagrama. Audito Rūmų neseniai paskelbtų kitų su bendrosiomis įmonėmis susijusių produktų audito rezultatai 

 
Šaltinis: EAR. 

EAR specialioji ataskaita Nr. 28/2018: 
Dauguma programoje „Horizontas 2020“ 
įgyvendintų priemonių palengvino 
paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra 
tobulintinų sričių

Pagal programą „Horizontas 2020“ teikiamas 
finansavimas tyrėjams, tyrimų institutams, 
universitetams, privačioms bendrovėms ir viešosioms 
įstaigoms – arba individualiai arba per bendrus 
mokslinių tyrimų projektus vykdančius konsorciumus. 
Ši programa, kurios biudžetas 2014–2020 m. sudaro 
76,4 milijardo eurų, yra didžiausia viešoji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa pasaulyje.

Mūsų audito metu buvo tikrinama, ar šie pakeitimai, 
atl ikti  įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, 
buvo veiksmingi mažinant administracinę naštą 
naudos gavėjams. Mes padarėme išvadą, kad 
dauguma supaprastinimo priemonių buvo 
veiksmingos, nors ne visi  veiksmai davė norimą 
rezultatą ir vis dar yra gerinimo galimybių. Paramos 
gavėjams reikia daugiau naudotojams suprantamų 
rekomendacijų ir priemonių, o Komisija turi atl ikti  
tolesnius naujų finansavimo schemų tinkamumo ir 
panaudojimo bandymus. Stabil ios taisyklės taip pat 
yra svarbios ir, nors paramos gavėjai geba prisitaikyti 
prie sudėtingumo, dėl dažnų gairių pakeitimų jiems 
gali  ki lti painiava ir atsirasti neužtikrintumas.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti EAR interneto svetainėje eca.europa.eu

EAR specialioji ataskaita Nr. 11/2019: 
ES reglamentavimas siekiant modernizuoti 
oro eismo valdymą kuria pridėtinę vertę, 
tačiau finansavimas iš esmės nebuvo būtinas

 2005 m. ES pradėjo vykdyti programą, kuri yra 
žinoma kaip programa „SESAR“, kuria siekiama 
visoje Europoje suderinti ir modernizuoti oro eismo 
valdymo (OEV) sistemas ir procedūras.  Šios 
sistemos tradiciškai buvo kuriamos nacionaliniu 
lygmeniu. 2005–2020 m. laikotarpiu ES programai 
„SESAR“ iš viso įsipareigojo skirti  3,8 milijardo eurų, 
iš kurių 2,5 mili jardo eurų buvo numatyta tokių 
sistemų ir procedūrų diegimui remti.

Šio audito metu mes peržiūrėjome ES intervenciją į 
Europos vienos bendros oro erdvės (SES) iniciatyvos 
technologinio ramsčio – SESAR parengimo darbui 
etapą. Mes padarėme bendrą išvadą, kad ES 
reglamentavimo intervencija bendrų projektų 
forma sukūrė pridėtinę vertę. Tačiau mes taip pat 
nustatėme, kad ES finansavimas remiant OEV 
modernizavimą buvo iš esmės nebūtinas ir kad 
finansavimo valdymas turėjo keletą trūkumų. Mes 
taip pat teikiame keletą rekomendacijų Europos 
Komisijai, siekdami padėti pagerinti jos paramą OEV 
modernizavimui.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti EAR interneto svetainėje eca.europa.eu

2018 m. padėties apžvalga: 
Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus 
Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos 
reikia išspręsti

Šioje padėties apžvalgoje aprašyta ir analizuojama, ką 
ES daro transporto srityje. Mes daugiausia dėmesio 
skiriame iš ES biudžeto finansuotoms infrastruktūros 
investicijoms ir pateikiame įvairias temas, kurias 
nustatėme neseniai atl iktų auditų metu penkių 
pagrindinių transporto rūšių atveju: kelių, 
geležinkelių, oro, vidaus vandens kelių ir jūrų. 

Nustatėme, kad ES padarė pažangą infrastruktūros 
plėtojimo srityje ir atveriant vidaus transporto rinką, 
tačiau taip pat įspėjame, kad ES turi atsižvelgti į šešis 
pagrindinius su keliais susijusius sunkumus, siekiant 
geresnio judumo Sąjungoje. Tai apima tikslų ir 
prioritetus su turimais ištekliais suderinimą, geresnį 
planavimą, infrastruktūros priežiūrą, veiksmingas 
vykdymo užtikrinimo priemones, krovinių atitraukimą 
nuo kelių transporto ir ES pridėtinės vertės 
užtikrinimą. 

Teikiant aiškią ir prieinamą informaciją 
suinteresuotiesiems subjektams ir 
suinteresuotosioms šalims, šia padėties apžvalga 
siekiama paskatinti suinteresuotuosius subjektus 
pagerinti veiksmus ir (arba) juos geriau koordinuoti, 
kad būtų sukurta pridėtinė vertė ES pastangoms 
įgyvendinant transporto politikos tikslus.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti EAR interneto svetainėje eca.europa.eu




	Turinys
	Santrauka
	Ką mes audituojame
	Teisinė struktūra ir įsteigimas
	Bendrosios įmonės vykdo veiklą pagal „Horizontas 2020“ ir Euratomą
	Aštuonios BĮ dabar įgyvendina konkrečius „Horizontas 2020“ veiksmus
	Viena BĮ buvo įsteigta ITER projektui

	Valdymo tvarka
	BĮ finansavimas ir ištekliai 2018 m.
	Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra

	Mūsų auditas
	Mūsų įgaliojimai
	Trečiųjų asmenų darbo naudojimas
	Mūsų rizikos vertinimas

	Bendri 2018 finansinių metų BĮ metinių auditų rezultatai
	Besąlyginės („palankios“) nuomonės…
	… dėl visų BĮ finansinių ataskaitų, tačiau F4E atveju įtraukta dalyko pabrėžimo dalis, susijusi su ES įnašu į ITER
	… dėl pajamų, atspindimų visų BĮ finansinėse ataskaitose
	… dėl mokėjimų, atspindimų visų BĮ finansinėse ataskaitose

	Mūsų pastabose taip pat aptariamos tobulintinos sritys
	Biudžeto ir finansų valdymas
	BĮ veiklos pagal BP 7 įgyvendinimo lygis ir narių įnašai
	BĮ veiklos pagal BP 7 įgyvendinimo lygis ir narių įnašai
	Mokėjimų vidaus kontrolė
	Projektų ir dotacijų valdymas

	Atsižvelgimas į ankstesnius audito metu nustatytus faktus

	Kiti su BĮ susiję auditai ir peržiūros

