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Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2022 m. lapkričio 15 d.

Auditoriai ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje veikiantiems subjektams pateikė
palankų jų būklės įvertinimą
Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino visų ES bendrųjų įmonių (BĮ) 2021 m. finansines ataskaitas
ir patvirtino teigiamus rezultatus, kuriuos buvo paskelbę ankstesniais metais. Naujojoje mokslinių tyrimų
ir inovacijų finansavimo programoje „Europos horizontas“ nustatyti plataus užmojo 2021–2027 m.
biudžeto laikotarpio tikslai. Auditoriai ragina imtis veiksmų, kad programos „Horizontas 2020“ įnašų
siektinos reikšmės būtų pasiektos, likę vidaus kontrolės trūkumai – pašalinti ir pasirengta naujiems
iššūkiams, pavyzdžiui, susijusiems su žmogiškųjų išteklių planavimu ir valdymu.
Bendrosios įmonės yra Europos Komisijos ir pramonės, o kai kuriais atvejais mokslinių tyrimų,
tarpvyriausybinių organizacijų ar dalyvaujančiųjų valstybių partnerystės subjektai. BĮ finansuojamos ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų („Horizontas 2020“, „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos
programos) grynaisiais pinigais ir kitų partnerių nepiniginiais įnašais ir kitais finansiniais įnašais.
„Šie Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu veikiantys subjektai skatina mokslo žinių
pavertimą paklausiomis proveržio inovacijomis ir gali atliepti šiuo metu nepakankamai pramonės
patenkinamus poreikius, – teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Todėl jie
turi gerai pasirengti būsimiems iššūkiams.“
2021 m. ES Taryba priėmė naujus reglamentus, kuriais įsteigiama vienuolika BĮ, kad šios įgyvendintų
veiksmus pagal programą „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programą, t. y. 2021–2027 m.
finansinio laikotarpio daugiametes mokslinių tyrimų ir inovacijų programas. Šios BĮ įgyvendina konkrečias
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkes transporto, energetikos, sveikatos, biologinės pramonės
sektorių, pagrindinių skaitmeninių technologijų, superkompiuterių ir pažangiųjų tinklų sistemų srityse.
Aštuonios iš jų jau veikė pagal ankstesnę programą („Horizontas 2020“) ir pagal naujas programas tęs veiklą
kaip nauji juridiniai subjektai. Jų pavadinimai bus nauji, o kompetencijos sritys bus išplėstos arba šiek tiek
pakeistos. Be jau veikiančių BĮ, įsteigtos trys naujos: Pažangiųjų tinklų ir paslaugų BĮ, Visuotinės sveikatos BĮ
ir Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras. Audito Rūmai pirmą kartą atliks šių trijų naujų BĮ
auditą po to, kai joms bus suteiktas finansinis savarankiškumas; tikimasi, kad tai įvyks 2023 m.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl ES bendrųjų įmonių pagrindines mintis. Visą
ataskaitos tekstą rasite adresu www.eca.europa.eu
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Tikimasi, kad 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu 15,1 milijardo eurų ES finansavimas BĮ pritrauks
papildomus 19,1 milijardo eurų partnerių (pramonės, dalyvaujančiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų)
įnašus mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kurių vertė – apie 34,2 milijardo eurų, įgyvendinti.
Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E), Euratomo bendroji įmonė, skirta Prancūzijoje ITER
branduolinės sintezės projekto europinei daliai įgyvendinti, 2021 m. įvertino, kad visos jos įsipareigojimų
įvykdymo išlaidos sudarė 18,3 milijardo eurų. Tačiau auditoriai atkreipia dėmesį į rizikos veiksnius, susijusius
su terminais ir išlaidomis, į kuriuos reikėtų atsižvelgti rengiant naują 2023 m. ITER bazinį scenarijų. Kadangi
Rusija yra tarptautinės ITER organizacijos narė ir yra įsipareigojusi teikti metinius įnašus ir keletą
komponentų, dabartinės sankcijos Rusijai taip pat gali būti papildomi rizikos veiksniai, susiję su
padidėjusiomis išlaidomis ar vėlavimu.
Auditoriai pažymi, kad daugeliu atvejų BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad atsižvelgtų į ankstesnių metų
pastabas. Tačiau jie pastebėjo įvairių dalykų, kuriuos vis dar reikia tobulinti: pavyzdžiui, dotacijų mokėjimų
audito rezultatai parodė, kad dėl skaičiavimo proceso sudėtingumo personalo išlaidos tebėra pagrindinis
klaidų šaltinis. Kalbant apie BĮ veiklos įgyvendinimo lygį, auditoriai pažymi, kad nors pagal programos
„Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę prisiimti visi įsipareigojimai, daug projektų bus
užbaigti tik 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu. Dėl tokio lygiagretaus kelių programų įgyvendinimo gali
padidėti BĮ darbuotojų darbo krūvis. Apskritai auditoriai įspėja apie žmogiškųjų išteklių problemas, kurios
galiausiai gali turėti neigiamos įtakos bendriems BĮ veiklos rezultatams ir net pakenkti jų užduočių vykdymui.

Bendroji informacija
Dokumentas „2021 m. ES bendrųjų įmonių auditas“ kartu su kiekvienai BĮ skirtu patikinimo pareiškimu ir
pastabomis pateiktas Audito Rūmų interneto svetainėje.
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Trečiosios bendro Europos dangaus
oro eismo valdymo mokslinių tyrimų
programos BĮ

SESAR

„Švarus dangus 1“

„Švarus dangus 2“

Netaršios aviacijos BĮ

I NVI

II NVI

Novatoriškų sveikatos sprendimų
iniciatyvos BĮ

1 KEV

2 KEV

Švariojo vandenilio BĮ

ECSEL

Bazinių skaitmeninių technologijų BĮ

BPS BĮ

Europos žiedinės biožaliavinės
ekonomikos BĮ

„Shift2Rail“

Europos geležinkelių BĮ

ARTEMIS
ENIAC

Europos pažangiųjų tinklų ir
paslaugų BĮ
Visuotinės sveikatos EDCTP3 BĮ

Europos našiosios kompiuterijos BĮ
Europos kibernetinio
saugumo kompetencijos
centras

Kontaktai spaudai
Audito Rūmų spaudos tarnyba: press@eca.europa.eu
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 553 547
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 551 502
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 621 552 224
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