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Preses relīze 
Luksemburgā, 2022. gada 15. novembrī 

Revidenti ir snieguši “tīrus” atzinumus par ES publiskā un privātā 
sektora partnerībām pētniecības un inovācijas jomā  

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir apstiprinājusi visu ES kopuzņēmumu 2021. gada pārskatus kā 
ticamus un apstiprinājusi arī iepriekšējos gados paziņotos pozitīvos rezultātus. Jaunajā 
pētniecības un inovācijas finansēšanas programmā “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gada 
budžeta periodam ir izvirzīti vērienīgi mērķi, un revidenti aicina rīkoties, lai sasniegtu paredzētos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” iemaksu mērķrādītājus, novērstu atlikušās iekšējās 
kontroles nepilnības un sagatavotos tādiem jauniem izaicinājumiem kā, piemēram, cilvēkresursu 
plānošana un pārvaldība.  

Kopuzņēmumi ir partnerības starp Eiropas Komisiju un nozari un dažos gadījumos pētniecību, 
starpvaldību organizācijām vai iesaistītajām valstīm. Kopuzņēmumus finansē no ES pētniecības un 
inovācijas programmu (“Apvārsnis 2020”, “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”) naudas 
līdzekļiem, kā arī no citu partneru iemaksām natūrā un citām finanšu iemaksām.  

“Šīs Eiropas publiskā un privātā sektora partnerības veicina zinātnes atziņu pārvēršanu 
revolucionārās inovācijās un var reaģēt uz vajadzībām, kuras pašlaik nepietiekami nodrošina 
rūpniecība,” sacīja par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Tādēļ 
tām ir labi jāsagatavojas nākotnes izaicinājumiem.” 

ES Padome 2021. gadā pieņēma jaunas regulas, ar kurām izveido 11 kopuzņēmumus, lai īstenotu 
darbības saskaņā ar programmām “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa” – daudzgadu pētniecības 
un inovācijas programmām 2021.–2027. gada finanšu periodam. Šie kopuzņēmumi īsteno savas 
īpašās pētniecības un inovācijas programmas tādās jomās kā transports, enerģētika, veselība, 
biorūpniecība, svarīgas digitālās tehnoloģijas, superdatošana un viedo tīklu sistēmas. Astoņi no 
tiem jau darbojās iepriekšējā programmā (“Apvārsnis 2020”), un jaunajās programmās tie turpinās 
darbu kā jaunas juridiskas personas ar jauniem nosaukumiem un paplašinātām vai nedaudz 
mainītām pilnvarām. Papildus jau esošajiem kopuzņēmumiem ir izveidoti trīs jauni: kopuzņēmums 
“Viedie tīkli un pakalpojumi”, kopuzņēmums “Global Health” un Eiropas Kiberdrošības 
kompetenču centrs. ERP šos trīs jaunos kopuzņēmumus pirmo reizi revidēs pēc tam, kad tie būs 
ieguvuši finansiālo autonomiju, kas ir gaidāms 2023. gadā.  

http://www.eca.europa.eu/
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Paredzams, ka 2021.–2027. gada finanšu periodā 15,1 miljardu EUR lielais ES kopuzņēmumu 
finansējums piesaistīs no partneriem (nozares, iesaistītajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām) papildu iemaksas 19,1 miljarda EUR apmērā, kas ļaus īstenot pētniecības un 
inovācijas projektus aptuveni 34,2 miljardu EUR vērtībā. 

Lai Euratom ietvaros Francijā īstenotu ITER kodolsintēzes projekta Eiropas daļu, kopuzņēmums 
“Fusion for Energy” (F4E) 2021. gadā novērtēja, ka tā piegādes saistību izpildes kopējās izmaksas 
būs 18,3 miljardi EUR. Tomēr revidenti uzsver ar termiņiem un izmaksām saistītos riskus, kas būtu 
jāņem vērā jaunajā 2023. gada ITER pamatscenārijā. Tā kā Krievija ir ITER starptautiskās 
organizācijas locekle un tai ir pienākums veikt gada iemaksas un nodrošināt vairākus komponentus, 
pašreizējās sankcijas pret Krieviju var radīt arī papildu riskus saistībā izmaksu pieaugumu vai 
kavēšanos. 

Pārbaudot iepriekšējo gadu apsvērumu ieviešanu, revidenti secina, ka vairākumā gadījumu 
kopuzņēmumi ir veikuši korektīvus pasākumus. Tomēr viņi novēroja dažādus aspektus, kas vēl 
jāuzlabo, piemēram, dotāciju maksājumu revīzijas rezultāti liecināja, ka personāla izmaksas 
joprojām ir galvenais kļūdu avots aprēķinu procesa sarežģītības dēļ. Attiecībā uz kopuzņēmumu 
darbību izpildes līmeni revidenti norāda, ka, lai gan to pētniecības un inovācijas programmā 
“Apvārsnis 2020” saistības ir pilnībā uzņemtas, ievērojams skaits projektu tiks pabeigti tikai 2021.–
2027. gada finanšu periodā. Šāda paralēla vairāku programmu īstenošana var palielināt darba 
spiedienu uz kopuzņēmuma darbiniekiem. Kopumā revidenti brīdina par cilvēkresursu problēmām, 
kas galu galā varētu negatīvi ietekmēt kopuzņēmumu vispārējo sniegumu un pat apdraudēt to 
uzdevumu izpildi.  

Vispārīga informācija 

Dokuments par ES kopuzņēmumu 2021. gada revīziju, ticamības deklarācija un apsvērumi attiecībā 
uz katru kopuzņēmumu ir pieejami ERP tīmekļa vietnē. 
 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/ecadefault.aspx
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Kontaktinformācija presei: 
ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Mob. tālr.: (+ 352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Mob. tālr.: (+352) 691 551 502 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Mob. tālr.: (+352) 621 552 224 
 
 

 

20
07

20
13

20
14

20
20

20
21

20
27

20
29

20
31

20
33

7. PP H2020 “Apvārsnis Eiropa”
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IMI1

“Clean Sky 1”

FCH1

EDCTP1

IMI2

“Clean Sky 2”

FCH2

EDCTP2

ECSEL

Shift2Rail

BBI

“Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva”

“Tīra aviācija”

“Tīrs ūdeņradis”

“Global Health”

“Svarīgas digitālās tehnoloģijas” / “Mikroshēmas”

“Eiropas dzelzceļš”

“Apritīga biobāzēta Eiropa”

Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes 
pārvaldības (ATM) pētniecības programma 3

Eiropas Augstas veiktspējas datošana

Eiropas viedie tīkli un 
pakalpojumi

Eiropas kiberdrošības kompetenču 
centrs
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