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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. lapkričio 12 d. 

Auditoriai savo parašu patvirtina visų ES bendrųjų įmonių 2019 m. 
finansines ataskaitas. 

Europos Audito Rūmai palankiai įvertino visas ES bendrąsias įmones (BĮ) – ES viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes su pramonės sektoriumi, mokslinių tyrimų grupėmis, 
tarptautinėmis organizacijomis ir valstybėmis narėmis – ir pateikė palankias nuomones dėl jų 
finansinių ataskaitų ir finansinių operacijų. Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, auditoriai dar 
kartą atkreipė dėmesį į Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) – 
daugiausia dėl tolesnio išlaidų didėjimo ir vėlavimų įgyvendinant Tarptautinio 
termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projektą rizikos. 

„Bendrųjų įmonių pridėtinė vertė yra ta, kad ES, privatusis sektorius ir mokslinių tyrimų grupės yra 
bendros gerovės siekiančios partnerės. Dėl to skatinamos inovacijos ir ekonomikos augimas, – 
teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Atlikę 2019 m. auditą 
patvirtiname, kad jų finansų valdymas yra geras, nors kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, viešuosius 
pirkimus, dotacijų mokėjimus ir žmogiškųjų išteklių valdymą, galima toliau tobulinti.“  

Bendrosios įmonės (BĮ) steigiamos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai vykdyti konkrečiose srityse, 
kurias joms nustato Taryba. Dažniausiai tam, kad atrinktų geriausius finansuotinus projektus, jos 
skelbia kvietimus teikti pasiūlymus. Europos Komisija yra bendrųjų įmonių viešoji narė, 
atstovaujanti Europos Sąjungai. 2019 m. ji prisidėjo apie 1,9m milijardo eurų prie BĮ mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos. Privatūs partneriai – pramonė, įvairios mokslinių tyrimų grupės ir 
tarptautinės organizacijos. Jie daugiausia teikia nepiniginius įnašus įgyvendindami BĮ veiklą, kuriai 
jie skiria savo finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turtą ir technologijas. 

Auditoriai savo parašu patvirtino visų BĮ 2019 m. finansines ataskaitas, o tai reiškia, kad 
finansinėse ataskaitose patikimai parodyta jų finansinė padėtis ir kad pagal apskaitos taisykles jų 
mokėjimo ir pajamų operacijose nėra esminių klaidų. Tačiau auditoriai atkreipė dėmesį į keletą 
tobulintinų sričių, pavyzdžiui: nors mokėjimų vidaus kontrolės priemonės iš esmės buvo 
veiksmingos, o klaidų lygis buvo išlaikytas žemiau 2 % reikšmingumo ribos, keliose BĮ vis dar 
nustatyta viešųjų pirkimų, dotacijų mokėjimų ir įdarbinimo procedūrų trūkumų. 

Auditoriai taip pat patikrino BĮ veiklos įgyvendinimo lygį. Veikla, susijusi su Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros septintąja bendrąja programa (BP 7) ir Transeuropinio transporto tinklo 
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programa (TEN-T)(šios programos sukurtos per 2007–2013 m. ES biudžeto ciklą (DFP) jau yra 
baigiamajame etape. Auditorių nuomone, jos pasiekė aukštą projektų įgyvendinimo ir privačiųjų 
partnerių įnašų lygį (90 % BĮ steigimo reglamentuose nustatytų tikslų). Kita vertus, kai kurios pagal 
programą „Horizontas 2020“ veiklą vykdančios BĮ tikslų nepasiekė. Nors dažniausiai jų gyvavimo 
ciklas buvo numatytas 10 metų (2014–2024 m.), auditoriai nustatė, kad iki šiol įgyvendinta 
vidutiniškai tik 51 % programos „Horizontas 2020“ ir susijusios papildomos veiklos. Kita vertus, 
minėtą programos „Horizontas 2020“ veiklą vykdančios BĮ užbaigė didžiąją dalį kvietimo teikti 
pasiūlymus procedūrų ir 2019 m. pabaigoje jau skyrė ir (arba) pasirašė sutarčių dėl vidutiniškai 
78 % savo planuotos veiklos. 

Galiausiai, kalbant apie Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E), šiais metais auditoriai 
dar kartą įspėja, kad dėl ES įnašo į ITER branduolių sintezės projektą Kadaraše (Prancūzija) kyla 
rizika, kad, palyginti su dabartiniu patvirtintu baziniu scenarijumi, sąnaudos dar padidės, bus 
vėluojama jį įgyvendinti, ir atkreipia dėmesį į galimas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos 
pasekmes po 2020 m. Be to, auditorių manymu, dėl BĮ F4E viešųjų pirkimų planavimo, taip pat 
žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo trūkumų kyla rizika veiklos veiksmingumui.  

Bendra informacija 

Dauguma ES BĮ yra įsikūrusios Briuselyje, išskyrus BĮ F4E (Barselonoje) ir EuroHPC (Liuksemburge), 
kurios finansinės ataskaitos 2019 m. nebuvo tikrintos, bet bus tikrintos 2020 finansiniais metais.  

 
Apibendrinantis dokumentas „2019 m. ES bendrųjų įmonių auditas trumpai“ ir išsami informacija 
apie kiekvieną BĮ skelbiami 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu).  

Kontaktai spaudai 
Claudia Spiti, e. paštas claudia.spiti@eca.europa.eu, tel. (+352) 691 553 547 

F4E Branduolių sintezės energetikos vystymas 
BPS Biologinės pramonės sektoriai 
„Švarus dangus“ Aplinkos neteršiančios oro transporto technologijos 
NVI Naujoviškų vaistų iniciatyva 
KEV Kuro elementai ir vandenilis 
SESAR Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo moksliniai tyrimai 
ECSEL Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos 

l d  S2R „Shift2Rail“ novatoriški geležinkelio transporto sprendimai 
EuroHPC Tikslas – Europoje sukurti pasaulinio lygio superkompiuterių 
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