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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. lapkričio 12 d. 

Bendrosios įmonės: auditoriai gerai įvertino ES viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes 

Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino visų ES bendrųjų įmonių (BĮ), kurios yra ES viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystės su pramonės sektoriumi ir mokslinių tyrimų grupėmis, 2020 m. 
finansines ataskaitas ir jose atspindimas operacijas. Septintaisiais jų dešimties metų gyvavimo 
ciklo metais dauguma BĮ jau įgyvendino apie 2/3 savo veiklos, vykdomos pagal ES bendrąją 
programą „Horizontas 2020“, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. 
Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad BĮ pasinaudojo sinergija, kad COVID-19 pandemijos 
metu išlaikytų veiklos tęstinumą ir sušvelnintų galimą pandemijos poveikį paslaugų teikimui. 

Kad galėtų vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą konkrečiose srityse, aštuonios ES bendrosios 
įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, valdo iš viso 19,7 milijardo eurų finansinių 
išteklių. Šias lėšas sudaro Europos Komisijos pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų programas skirtos 
piniginės lėšos ir privačių partnerių, dalyvaujančiųjų valstybių bei tarpvyriausybinių organizacijų 
skirti nepiniginiai įnašai ir kiti finansiniai įnašai. Paprastai tam, kad atrinktų geriausius finansuotinus 
projektus, šios BĮ skelbia kvietimus teikti pasiūlymus. Pagal Euratomo sutartį įsteigta Branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė turi maždaug 15 milijardų biudžetą, skirtą europinei 
ITER branduolių sintezės projekto įgyvendinimo daliai Prancūzijoje finansuoti. Šis biudžetas apima 
išlaidas, susijusias su 2028–2035 m. laikotarpio branduolinėmis operacijomis. 2021 m. vasario 
mėn. ES Taryba patvirtino, kad 2021–2027 m. biudžeto ciklu Branduolių sintezės energetikos 
vystymo bendrajai įmonei bus skirta apie 5,6 milijardo eurų Euratomo įnašo. 

Kaip ir kasmet, auditoriai tikrino visų BĮ finansinę padėtį 2020 m. Jie nustatė, kad BĮ finansinės 
ataskaitos buvo patikimos pagal tarptautines apskaitos taisykles ir kad nebuvo reikšmingų jose 
atspindimų mokėjimų ir pajamų operacijų klaidų. 

„Nors keletą aspektų būtų galima dar patobulinti, mūsų 2020 m. auditu patvirtinta, kad bendrųjų 
įmonių finansų ir atitikties valdymas yra geras, – sakė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų 
narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Palankiai vertiname tai, kad BĮ prisitaikė prie suvaržymų, nustatytų 
reaguojant į pandemiją, ir kad dėl tarpusavio sinergijos tai nepadarė didelio poveikio jų veiklai ir 
teiktiniems išdirbiams.“ 
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Tačiau auditoriai atkreipė dėmesį į keletą tobulintinų aspektų, pavyzdžiui: nors vidaus kontrolės 
priemonės iš esmės buvo veiksmingos, jie nustatė trūkumų, susijusių su metiniu mokėjimų 
planavimu ir vietinėmis IT sistemomis. Dotacijų mokėjimų audito rezultatai taip pat parodė, kad 
pagrindinis klaidų šaltinis yra personalo išlaidos, ir buvo pasiūlyta kaip būsimų mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų sąlygą dar labiau supaprastinti atitinkamas su personalo išlaidomis susijusias 
taisykles ir procedūras. Be to, tam tikrais atvejais esama rizikos, kad, neturint pakankamų 
žmogiškųjų išteklių, galėtų būti daromas neigiamas poveikis bendram BĮ veiksmingumui, 
pavyzdžiui, gali būti sunku išlaikyti pagrindines kompetencijas, atskaitomybės kanalai gali būti 
neaiškūs, o darbuotojai – mažiau efektyvūs. 

Auditoriai tikrino BĮ veiklos įgyvendinimo lygį ir įvertino, kad 2020 m. pabaigoje jos jau pasirašė 
88 % planuojamų programos „Horizontas 2020“ susitarimų dėl dotacijų ir įgyvendino maždaug 
62 % savo narių įnašų į programos „Horizontas 2020“ veiklą tikslinių reikšmių. Tačiau šių reikšmių 
pasiekimo lygis labai skiriasi priklausomai nuo BĮ mokslinių tyrimų srities pobūdžio, skirtingos 
projektų trukmės ir jų įgyvendinamumo. Veikla, nustatyta 2007–2013 m. daugiametėje finansinėje 
programoje ir įtraukta į Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintąją bendrąją programą bei 
Transeuropinio transporto tinklo programą, buvo beveik visiškai įgyvendinta. 

Galiausiai auditoriai palankiai įvertino tai, kad visos BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad atsižvelgtų į 
ankstesnių metų audito pastabas. Konkrečiai, jie pažymėjo, kad Branduolių sintezės energetikos 
vystymo BĮ 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose gerokai patobulino informacijos kokybę, visų 
pirma bendrų ITER branduolių sintezės projekto įgyvendinimo įsipareigojimų įvykdymo išlaidų 
įvertį (18 milijardų eurų) nurodžiusi eurais. Tačiau, jie taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad bet kokie 
pagrindinių prielaidų dėl įverčio ir rizikos pozicijos pokyčiai galėtų lemti reikšmingą išlaidų 
padidėjimą ir tolesnį ITER projekto įgyvendinimo vėlavimą. 

Apibendrinantis dokumentas „2020 m. ES bendrųjų įmonių auditas trumpai“ ir išsami informacija 
apie kiekvieną BĮ skelbiami anglų kalba Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 
Netrukus ši informacija bus paskelbta ir kitomis kalbomis. 
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