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Съвместни предприятия: одиторите дават добра оценка на
публично-частните партньорства на ЕС
Европейската сметна палата (ЕСП) завери отчетите за 2020 г. и свързаните с тях операции
на всички съвместни предприятия на ЕС — публично-частни партньорства на ЕС
с научноизследователския и промишления сектор. През тази седма година от техния
десетгодишен цикъл на съществуване повечето съвместни предприятия (СП) вече са
изпълнили около две трети от дейностите си по програма „Хоризонт 2020“, която е
рамковата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и технологично
развитие. Одиторите отбелязват също, че съвместните предприятия са си сътрудничели за
поддържане на непрекъснатост на дейността по време на пандемията от COVID-19
и смекчаване на евентуалните последици върху предоставянето на техните услуги.
За да извършват научноизследователска и иновационна дейност в съответните си области,
осемте съвместни предприятия на ЕС, които работят в рамките на програма „Хоризонт 2020“,
управляват финансови ресурси с общ размер от 19,7 млрд. евро. Тези ресурси съчетават
парични средства от Европейската комисия, предоставени чрез нейните програми за научни
изследвания и иновации, и непарични вноски и друг финансов принос от партньорите от
частния сектор, участващите държави и междуправителствени организации. За да изберат
най-добрите проекти за финансиране, СП използват основно покани за представяне на
предложения. Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“, което е създадено
в рамките на Евратом, има разчетен бюджет от около 15 млрд. евро за финансиране на
европейската част от изпълнението на проекта ITER за ядрен синтез във Франция. В този
бюджет се включват разходите за ядрената експлоатация в периода 2028—2035 г. През
февруари 2021 г. Съветът на ЕС одобри средства в размер на около 5,6 млрд. евро като
принос на Евратом за СП „Термоядрен синтез за енергия“ за бюджетния цикъл за периода
2021—2027 г.
Както всяка година, одиторите разгледаха финансовото положение на всички съвместни
предприятия през 2020 г. ЕСП установи, че отчетите на СП са надеждни съгласно
международните счетоводни стандарти, както и че няма съществени грешки в свързаните
с отчетите платежни и приходни операции.
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„Въпреки че някои аспекти биха могли да бъдат подобрени, нашият одит за 2020 г.
потвърждава, че финансовото управление и управлението на съответствието
в съвместните предприятия е добро“, заяви Илдико Гал-Пелц, членът на Европейската
сметна палата, който отговаря за одита. „Отбелязваме позитивно, че СП са адаптирали
дейността си към ограниченията, наложени от пандемията, без сериозно отражение
върху действията и очакваните резултати, благодарение на сътрудничеството си за
полезно взаимодействие.“
ЕСП обаче отбелязва различни области, които се нуждаят от подобрение. Например, въпреки
че вътрешният контрол като цяло е бил ефективен, одиторите разкриха слабости
в годишното планиране на плащанията и в локалните ИТ системи. Одитните резултати по
отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ също така показват, че
разходите за персонал са основен източник на грешки. Това подсказва, че съответните
правила и процедури следва да се доразвият и рационализират като условия за бъдещите
рамкови програми за научни изследвания. Освен това в някои случаи съществува риск, че
недостатъчните човешки ресурси биха могли да повлияят отрицателно върху цялостните
резултати на съвместните предприятия, например като доведат до проблеми при
запазването на ключови компетентности, неясни канали за отчетност и по-ниска
продуктивност на персонала.
Одиторите разгледаха изпълнението на дейностите на СП и изчислиха, че към края на 2020 г.
СП вече са били подписали 88 % от планираните споразумения за предоставяне на
безвъзмездна помощ по програма „Хоризонт 2020“ и са били постигнали около 62 % от
целевите нива за вноските от членовете по отношение на дейностите по „Хоризонт 2020“.
Налице са обаче значителни разлики в постигнатите от СП резултати в зависимост от
естеството на областта на научни изследвания, различната продължителност на проектите
и тяхната оперативност. Дейностите, планирани по МФР за периода 2007—2013 г., които се
извършват по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и по
програмата за Трансевропейска транспортна мрежа, са почти изцяло изпълнени.
На последно място, одиторите отбелязват положителното развитие, че всички СП са
предприели корективни действия по отправените в предишни години одитни констатации.
По-специално, ЕСП посочва, че Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ е
подобрило значително качеството на информацията в годишните отчети за 2020 г., като е
представило разчет на общите разходи в евро за изпълнение на своите задължения по
проекта ITER (18 млрд. евро). Същевременно одиторите обръщат внимание на факта, че
всяка промяна в ключовите допускания във връзка с този разчет и експозицията на риска
може да доведе до значително увеличение на разходите и/или допълнително забавяне на
изпълнението на проекта ITER.
Обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на съвместните предприятия на ЕС
за 2020 г.“ и подробностите относно всяко СП са публикувани на уебсайта на ЕСП
eca.europa.eu на английски език, като останалите езикови версии ще бъдат публикувани
скоро.
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