
 

 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T (+352) 4398 – 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu  

 

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem 

 

un Kopuzņēmuma atbilde 

 

 

 

 

 



2 

 
CH4101359LV04-18PP-CH114-18APCFIN-RAS-2017_BBI-TR.docx 2.10.2018 

 SATURS 

Punkts 

Ievads 1–10 

Kopuzņēmuma BBI izveide 1–2 

Pārvaldība 3–5 

Mērķi 6 

Resursi 7–9 

Komisijas novērtējums 10 

Atzinumi 11–23 

Atzinums par pārskatu ticamību 12 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 13 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 14 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 15–17 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 18–23 

Budžeta un finanšu pārvaldība 24–30 

2017. gada budžeta izpilde 24 

Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 25–30 

Iekšējās kontroles mehānismi 31–35 

Iekšējās kontroles sistēma 31–34 

2016. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 35 

Citi jautājumi 36 

Nozari pārstāvošo locekļu ieguldījuma piesaiste 36 

Informācija par Komisijas izvērtējumu 37–38 

 

Kopuzņēmuma atbilde  



 3 

 
CH4101359LV04-18PP-CH114-18APCFIN-RAS-2017_BBI-TR.docx 2.10.2018 

IEVADS 

Kopuzņēmuma BBI izveide 

1. Biorūpniecības kopuzņēmumu (kopuzņēmumu BBI), kurš atrodas Briselē, izveidoja 

2014. gada maijā1 uz desmit gadiem, un tas sāka patstāvīgu darbību 2015. gada 

26. oktobrī. 

2. Kopuzņēmums BBI ir publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības nozarē. 

Tā dibinātāji ir Eiropas Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija, un rūpnieciskie partneri, 

kurus pārstāv Biorūpniecības konsorcijs (BIC). 

Pārvaldība 

3. Kopuzņēmuma BBI pārvaldības struktūru veido Valde, izpilddirektors, Zinātniskā 

komiteja un Valstu pārstāvju grupa. 

4. Valdē ietilpst pieci Komisijas pārstāvji Savienības vārdā un pieci to locekļu pārstāvji, 

kas nav Savienība, no kuriem vismaz viens ir vidējā vai mazā uzņēmuma (MVU) pārstāvis. 

Valdei ir vispārēja atbildība par stratēģisko virzību un Kopuzņēmuma darbībām, un tā 

uzrauga pasākumu īstenošanu. Izpilddirektors ir atbildīgs par Kopuzņēmuma pārvaldību 

ikdienā.  

5. Zinātniskā komiteja un Valstu pārstāvju grupa ir konsultatīvās struktūras. Zinātniskā 

komiteja sniedz ieteikumus par zinātniskajām prioritātēm, kas jāņem vērā Kopuzņēmuma 

gada darba plānos. Valstu pārstāvju grupa sniedz atzinumus par stratēģiju un mērķu 

sasniegšanu. 

Mērķi 

6. Kopuzņēmuma BBI mērķis ir ieviest tādu pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmu Eiropā, kas novērtēs to atjaunojamu bioloģisko resursu pieejamību, kurus var 

                                                      

1 Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības 
kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.). 
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izmantot biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības 

ķēžu izveidi. Minētie pasākumi būtu jāveic, sadarbojoties visā biovērtību ķēdē iesaistītajām 

ieinteresētajām personām, tostarp primārās ražošanas un pārstrādes nozarēm, patērētāju 

zīmoliem, MVU, pētniecības un tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām. 

Resursi 

7. Maksimālais ES ieguldījums kopuzņēmuma BBI darbībās ir 975 miljoni EUR, ko 

finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”2. Nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma 

locekļu ieguldījumam Kopuzņēmuma darbības laikā jābūt vismaz 2730 miljoniem EUR3. No 

šīs summas nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma pamatdarbībās ir jāiegulda 

vismaz 182,5 miljoni EUR naudā un jāsedz izmaksas vismaz 1755 miljonu EUR apmērā par 

kopuzņēmuma BBI darba plānā neiekļauto papildu pasākumu īstenošanu4. 

8. Kopuzņēmuma BBI administratīvās izmaksas nepārsniedz 58,5 miljonus EUR, un tās 

sedz no finansiālajiem ieguldījumiem, ko katru gadu vienādi sadala starp ES un nozares 

dalībniekiem5. 

9. Kopuzņēmuma BBI galīgais budžets 2017. gadā bija 91,6 miljoni EUR 

(2016. gadā – 66 miljoni EUR). 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā strādāja 

20 darbinieki (2016. gadā – 20)6.  

                                                      

2 Regula (ES) Nr. 560/2014, 3. panta 1. punkts. 

3 Regula (ES) Nr. 560/2014, 4. panta 1. punkts. 

4 Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 560/2014 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, papildu pasākumi ir 
ieguldījumi natūrā pasākumu īstenošanai ārpus Kopuzņēmuma darba plānā un budžetā 
paredzētā, kuri veicina BBI ierosmes mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 
4. punktu papildu pasākumu izmaksas apliecina neatkarīgs ārējais revidents, un ne 
Kopuzņēmums, ne ERP, ne arī kāda cita ES struktūra neveic to revīziju. 

5 Kopuzņēmuma BBI Statūti, 12. panta 2. punkts (Regulas (ES) Nr. 560/2014 I pielikums). 

6 Plašāka informācija par kopuzņēmumu BBI un tā darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://www.bbi-europe.eu. 

https://www.bbi-europe.eu/
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Komisijas novērtējums 

10. Komisija 2017. gada jūnijā pabeidza Kopuzņēmuma darbību starpposma 

novērtējumu, un pēc tam Kopuzņēmums izstrādāja rīcības plānu novērtējumā formulēto 

ieteikumu ieviešanai. Šajā ziņojumā mēs esam iekļāvuši sadaļu, kas veltīta Kopuzņēmuma 

izstrādātajam rīcības plānam saistībā ar starpposma novērtējumu, taču tai ir tikai 

informatīvs nolūks un tā neietilpst ne mūsu revīzijas atzinumā, ne apsvērumos. 

ATZINUMI 

11. Mēs revidējām 

a) Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus7 un budžeta izpildes pārskatus8 par 

2017. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

12. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu visos 

būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā 

darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 

saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 

                                                      

7 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, 
pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un 
citus paskaidrojumus. 

8 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
paskaidrojumus. 
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grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 

standartiem. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

13. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi 

visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

14. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie 

maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

15. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem vadības 

pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā 

sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu 

pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski 

nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās 

darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Kopuzņēmuma vadībai ir galīgā 

atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

16. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Kopuzņēmuma spēju turpināt 

darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības 

turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā. 

17. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa 

pārraudzību. 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

18. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Kopuzņēmuma pārskatos nav sniegtas 

būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu 

veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
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tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties 

krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi 

vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem 

pārskatiem. 

19. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru 

izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas 

dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 

būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās 

kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz 

pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā 

novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu 

pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. 

20. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam 

Kopuzņēmuma maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras. 

21. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un 

ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas (tostarp aktīvu iegādei 

veiktos maksājumus), izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā.  

22. Sagatavojot šo ziņojumu un atzinumus, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto 

revīzijas darbu saistībā ar Kopuzņēmuma pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas9 208. panta 

4. punktā. 

23. Turpmākie komentāri nav pretrunā ERP sniegtajiem atzinumiem. 

                                                      

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.). 
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BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBA 

2017. gada budžeta izpilde 

24. Galīgajā 2017. gada budžetā bija 92,9 miljoni EUR saistību apropriācijās un 

91,6 miljoni EUR maksājumu apropriācijās. Saistību un maksājumu apropriāciju izpildes 

līmenis attiecīgi bija 97 % un 95 %. Lielākā daļa Kopuzņēmuma maksājumu apropriāciju 

bija priekšfinansējuma maksājumi dotāciju nolīgumiem, kas izrietēja no 2016. gada 

priekšlikumu konkursiem. 

Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

25. No ES maksimālā naudas ieguldījuma 975 miljonu EUR apmērā, kas piešķirams 

kopuzņēmumam BBI tā darbības laikā, līdz 2017. gada beigām ES bija ieguldījusi kopumā 

150,7 miljonus EUR. 

26. Nozari pārstāvošajiem locekļiem nav pienākuma kopuzņēmuma BBI pamatdarbībās 

veikt ieguldījumus natūrā par kādu minimālo summu. 2017. gada beigās nozari pārstāvošie 

locekļi bija ziņojuši par pamatdarbībām veiktiem ieguldījumiem natūrā 26 miljonu EUR 

vērtībā, taču nevienu no tiem BBI izpilddirektors vēl nebija apstiprinājis. Turklāt Valde bija 

apstiprinājusi nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumus naudā 5,8 miljonu EUR apmērā 

administratīvo izmaksu segšanai. 

27. No naudas ieguldījumiem vismaz 182,5 miljonu EUR apmērā, kas jāveic nozari 

pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma darbības izmaksu segšanai tā darbības laikā, līdz 

2017. gada beigām Kopuzņēmumam bija samaksāti tikai 0,8 miljoni EUR. Attiecīgi Komisija 

(Pētniecības un inovācijas ĢD) apturēja 50 miljonus EUR no saviem naudas ieguldījumiem 

Kopuzņēmumā. Kaut arī 2017. gada februārī Komisija ierosināja grozīt BBI izveides 

regulu10, lai ļautu nozari pārstāvošajiem locekļiem arī veikt naudas ieguldījumus projektu 

                                                      

10 Padomes 2018. gada 23. janvāra Regula (ES) 2018/121, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar 
ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 22, 26.1.2018., 1. lpp.).  
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līmenī, pastāv liels risks, ka līdz BBI programmas beigām nozari pārstāvošie locekļi 

nenodrošinās minimālo naudas ieguldījumu summu darbības izmaksu segšanai. 

28. No vismaz 1755 miljoniem EUR, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem jāiegulda 

Kopuzņēmuma darba programmā neiekļautos papildu pasākumos, līdz 2017. gada beigām 

bija paziņoti un apliecināti 663,6 miljoni EUR (39 %). Taču, tā kā mums nav tiesību revidēt 

locekļu ieguldījumus natūrā, kas paredzēti papildu pasākumiem, mēs nevaram sniegt 

atzinumu par šo ieguldījumu veidu, kvalitāti un kvantitāti. 

29. Attiecīgi līdz 2017. gada beigām nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumu kopsumma 

bija 670,2 miljoni EUR (no kā gandrīz 100 % ir ieguldījumi papildu pasākumiem), salīdzinot 

ar ES naudas ieguldījumu 150,7 miljonu EUR apmērā (sk. arī 36. punktu). 

30. No Kopuzņēmuma maksimālā pamatdarbības un administratīvā budžeta 

1186,75 miljonu EUR apmērā11 līdz 2017. gada beigām tas bija uzņēmis saistības par 

509,8 miljoniem EUR un veicis maksājumus par 172,2 miljoniem EUR.  

IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMI 

Iekšējās kontroles sistēma 

31. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz 

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Stāvoklis 2017. gada beigās 

liecināja, ka svarīgākie iekšējās kontroles standarti (IKS) lielā mērā ir ieviesti, lai gan 

2018. gadā atliek pilnībā ieviest dažus standartus, piemēram, 8. IKS (Procesi un 

procedūras), 10. IKS (Darbības nepārtrauktība) un 11. IKS (Dokumentu pārvaldība). 

32. Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) ir atbildīgs par pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīziju. 2017. gadā Kopuzņēmums 

sadarbībā ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Kopējo revīzijas dienestu sāka 

                                                      

11 Šajā summā ietilpst ES maksimālais naudas ieguldījums Kopuzņēmuma pamatdarbības un 
administratīvajām izmaksām (975 miljoni EUR), kā arī nozari pārstāvošo locekļu naudas 
ieguldījums Kopuzņēmuma administratīvajām izmaksām (29,25 miljoni EUR) un pamatdarbības 
izmaksām (182,5 miljoni EUR). Šajās summās neietilpst nozari pārstāvošo locekļu naudas 
ieguldījumi Kopuzņēmuma darbības izmaksās projektu līmenī.  
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pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma izmaksu deklarāciju nejaušas 

izlases ex post revīziju, taču tās rezultāti būs paziņoti tikai Kopuzņēmuma 2018. gada 

darbības pārskatā. 

33. Pamatojoties uz Kopuzņēmuma iekšējo kontroles sistēmu novērtējumu un 

ieņēmumu, maksājumu, dotāciju un iepirkuma darbību padziļinātu pārbaudi, mēs ieguvām 

revīzijas rezultātus, kas sniedz pamatotu pārliecību, ka Kopuzņēmuma kopējais atlikušo 

kļūdu īpatsvars ir zem būtiskuma sliekšņa. 

34. Līdz 2017. gada beigām Komisijas kopējiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem vēl nebija pabeigti specifiski atjauninājumi, kas 

nepieciešami, lai apstrādātu Kopuzņēmumam piešķirtos ieguldījumus natūrā. 

2016. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

35. Pēc 2016. gada uzaicinājuma iesniegt dotācijas priekšlikumus pētniecības un 

inovācijas darbību tēmas bija relatīvi maz aptvertas. Pētniecības un inovācijas darbību 

kopējais budžets bija 50 miljoni EUR, un tās ietvēra 12 tēmas, no kurām katra bija 

izstrādāta tā, lai risinātu konkrētus problēmjautājumus, kas izriet no vērtību ķēdes 

demonstrēšanas un realizēšanas pasākumiem. Visus attiecināmos priekšlikumus novērtēja, 

izmantojot programmas “Apvārsnis 2020” vērtēšanas kritērijus, un tos sarindoja 

līdzfinansēšanai atbilstoši parastās budžeta pozīcijas ierobežojumiem. Lielākā daļa 

dotācijas budžeta tomēr bija novirzīta trim no sešām finansētajām tēmām, taču 

Kopuzņēmums nevarētu finansēt sešas pētniecības un inovācijas darbību tēmas, kaut arī 

četrās no tām bija saņemti priekšlikumi, kas bija attiecināmi līdzfinansējuma saņemšanai. 

Lai nodrošinātu optimālu segumu pašām svarīgākajām tēmām, Kopuzņēmumam ir 

jāapsver iespēja ierobežot priekšlikumu skaitu katrai tēmai, konkursā nosakot orientējošu 

budžetu katras tēmas līmenī.  
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CITI JAUTĀJUMI 

Nozari pārstāvošo locekļu ieguldījuma piesaiste  

36. Viens ko Kopuzņēmuma galvenajiem mērķiem ir piesaistīt attiecīgo nozari 

pārstāvošo locekļu ieguldījumus12. Minimālais sviras faktors gan pamatdarbībām, gan 

papildu pasākumiem ir 2,813. Taču kopuzņēmuma BBI izveides regulā nozari 

pārstāvošajiem locekļiem nav noteikts pienākums Kopuzņēmuma pamatdarbībās veikt 

ieguldījumus natūrā par kādu minimālo summu14. Attiecīgi nav iespējams noteikt minimālo 

ieguldījumu piesaistes koeficientu pamatdarbībās veiktajiem ieguldījumiem natūrā. Tā kā 

mums nav tiesību revidēt ieguldījumus natūrā, kas paredzēti papildu pasākumiem, mēs 

nevaram sniegt atzinumu par šo ieguldījumu veidu, kvalitāti vai faktisko esamību15. 

INFORMĀCIJA PAR KOMISIJAS IZVĒRTĒJUMU 

37. Komisijas veiktais kopuzņēmuma BBI darbības starpposma novērtējums16 attiecās uz 

2014.–2016. gadu, un to veica ar neatkarīgu ekspertu palīdzību, kā paredzēts Padomes 

Regulā par kopuzņēmuma BBI izveidi17. Novērtējumā tika skatīti Kopuzņēmuma darbības 

                                                      

12 Regulas (ES) Nr. 560/2014 3. apsvērumā ir teikts, ka šo partnerību pamatā vajadzētu būt 
līdzsvarotam visu partneru ieguldījumam. 

13 Nozari pārstāvošo locekļu minimālo ieguldījumu summa Kopuzņēmuma pamatdarbībās un 
papildu pasākumos (2730 miljoni EUR), dalīta ar maksimālo ES naudas ieguldījumu 
Kopuzņēmumā (975 miljoni EUR). 

14 Regulas (ES) Nr. 560/2014 4. panta 1. un 2. punktā teikts, ka Kopuzņēmuma darbības laikā 
nozari un pētniecību pārstāvošie locekļi sniedz kopēju ieguldījumu vismaz 2730 miljonu EUR 
apmērā; no šīs summas vismaz 1755 miljonus EUR veido izmaksas, kuras tiem radušās, īstenojot 
papildu pasākumus, kas ir ārpus Kopuzņēmuma darba plāna. Turklāt minētās regulas pielikumā 
pievienoto Kopuzņēmuma Statūtu 12. panta 4. punktā teikts, ka no šīs kopsummas nozari 
pārstāvošajiem locekļiem ir jāveic finansiāli (naudas) ieguldījumi Kopuzņēmuma pamatdarbības 
izmaksās vismaz 182,5 miljonu EUR apmērā. 

15 Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 560/2014 4. panta 4. punktu papildu pasākumu izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlis Kopuzņēmums. Šādu pasākumu izmaksas nerevidē ne 
Kopuzņēmums, ne kāda cita Savienības struktūra. 

16 Kopuzņēmuma BBI, kas darbojas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros, starpposma 
novērtējums (2014–2016. g.). https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/bbi.pdf 

17 Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014 (Kopuzņēmuma BBI regula), 11. pants. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/bbi.pdf
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rezultāti būtiskuma, lietderības, efektivitātes, saskaņotības un ES pievienotās vērtības 

aspektā, un īpaša uzmanība tika pievērsta atklātībai un pārredzamībai. Novērtējuma 

rezultātus ņēma vērā ziņojumā, ko 2017. gada oktobrī Komisija nosūtīja Eiropas 

Parlamentam un Padomei18.  

38. Reaģējot uz novērtējuma autoru formulētajiem ieteikumiem19, Kopuzņēmums 

sagatavoja rīcības plānu, ko BBI Valde apstiprināja 2018. gada martā20. Kopuzņēmums 

kopumā pieņēma ieteikumus un jau ir sācis īstenot vairākus pasākumus21, kuru mērķis ir 

risināt galvenās starpposma novērtējumā minētas problēmas. Rīcības plāns paredz, ka 

lielākā daļa ieteikumu izpildes pasākumu jāveic 2018. un 2019. gadā.  

                                                      

18 Komisijas dienestu darba dokuments, Kopuzņēmumu, kas darbojas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020" ietvaros, starpposma novērtējums, SWD(2017) 339 final. 

19 Starpposma novērtējumā bija iekļauti šādi konkrēti ieteikumi: vairāk iesaistīt ES 13 dalībvalstis; 
palielināt izglītības un pētniecības iestāžu iesaisti; uzlabot koordināciju starp visām 
ES iniciatīvām, kas veicina bioekonomiku; ieguldīt tēmās, kas spēj radīt plašākus un ilgstošākus 
ieguvumus; palielināt un pastiprināt privātā sektora iesaisti, sagatavot ziņojumus, kuros sniegts 
visaptverošs apraksts par līdz šim veiktajiem faktiskajiem privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem kopuzņēmumā BBI; uzraudzīt virzību, izmantojot BBI specifiskus galvenos 
rezultātu rādītājus un katru gadu salīdzinot plānoto un sasniegto; vēl vairāk stiprināt 
“bioiniciatīvu” koordinēšanu, veicinot koordinācijas un atbalsta darbības (KAD projekti). 

20 Rīcības plāns tika sagatavots ciešā sadarbībā ar Biorūpniecības konsorciju (BIC) un Eiropas 
Komisiju.  

21 Kopuzņēmumam jāīsteno darba plānā iekļauti konkrēti pasākumi: veicināt jaunas vērtību ķēdes, 
iesaistot jaunus dalībniekus; sekmēt valsts un reģionālu bioekonomikas stratēģiju turpmāku 
attīstību ES dalībvalstīs; uzraudzīt un analizēt projektu rezultātus, lai sekmētu to izmantošanu 
nākamajos projektos; pēc iespējas palielināt maksimālo iespējamo apmēru nozares 
ieguldījumiem naudā un natūrā un nodrošināt, lai gada darbības pārskatā būtu detalizēti 
atspoguļots, cik efektīvi ir paziņoti un apliecināti privātā sektora ieguldījumi natūrā, kas veikti 
pamatdarbībām un papildu pasākumiem; sadarboties ar EK, lai veicinātu savstarpēju 
papildināmību un izvairītos no ES programmu pārklāšanās.  
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Šo ziņojumu 2018. gada 2. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 

Revīzijas palātas loceklis Neven MATES. 

Revīzijas palātas vārdā — 

 

priekšsēdētājs 

Klaus Heiner LEHNE 

 

 

 



Biorūpniecības kopuzņēmums 
 

BBI JU LV 

 
 

KOPUZŅĒMUMA ATBILDE 
 
 

Sniegta, atsaucoties uz konkrētajiem Palātas apsvērumu punktiem. 

27. Problēma saistībā ar finansiālo iemaksu veikšanu tikai programmu līmenī ir labi zināma 

kopš iniciatīvas sākuma, jo bažas par to ir pauduši nozares partneri (attiecībā uz finansiālo 

iemaksu veikšanu programmu līmenī, kas jāsadala atklātos uzaicinājumos iesniegt 

priekšlikumus). Lai risinātu šo problēmu, kopuzņēmuma BBI valde 2016. gada maijā izveidoja 

darba grupu, kuras sastāvā bija pārstāvji no BIC, Eiropas Komisijas un kopuzņēmuma BBI 

Programmu biroja. Rezultātā Eiropas Komisija sāka grozījumu ieviešanu BBI dibināšanas 

regulā, lai privātie partneri varētu veikt finanšu ieguldījumus arī projektu līmenī. Tomēr, tā 

kā grozījumi stājās spēkā tikai 2018. gada februārī, kad bija noslēgušies četri no septiņiem 

uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas bija plānoti līdz 2020. gadam (ieskaitot), 

joprojām pastāv risks, ka līdz BBI programmas beigām netiks sasniegti minimālie finanšu 

ieguldījumi skaidrā naudā. Tāpēc kopuzņēmuma BBI valde 2018. gadā atjaunoja finanšu 

jautājumu darba grupas pilnvaras ierosināt dažādus scenārijus, lai sasniegtu vislielāko 

summu, kāda ir praktiski iespējama. 

35. Kopuzņēmums BBI precizē, ka iespēja sarindot atbilstīgos priekšlikumus un tos 

līdzfinansēt vienotas budžeta pozīcijas robežās atbilst programmas “Apvārsnis 2020” 

noteikumiem un tiek plaši izmantota visā pamatprogrammā. Kopuzņēmums BBI ņem vērā 

Palātas sniegto ieteikumu apsvērt iespēju ierobežot priekšlikumu skaitu katram tematam, 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus nosakot indikatīvu budžetu tematu līmenī. 

Kopuzņēmums BBI apsvērs šādu iespēju arī turpmāko uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 

sagatavošanā, lai nodrošinātu BBI iniciatīvas Stratēģiskās pētniecības programmas pēc 

iespējas optimālāku īstenošanu. 
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