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Съвместни предприятия на Европейския съюз 
в областта на научните изследвания: одитни 
становища без резерви, с едно изключение, 
съобщават одиторите 
Европейската сметна палата завери отчетите за 2017 година на всички съвместни 
предприятия на Европейския съюз и формулира положителни одитни становища относно 
финансовите операции за всички, с изключение на едно. При одита на Съвместно 
предприятие „Електронни компоненти и системи“ (ECSEL) одиторите установиха слабости, 
които в някои случаи са възпрепятствали ефективната работа на механизма за вътрешен 
контрол. 

Одиторите публикуваха днес годишните доклади относно осемте съвместни предприятия на ЕС 
в областта на научните изследвания, както и обобщение на резултатите от извършените одити. 
Съвместните предприятия са публично-частни партньорства между ЕС и промишления сектор, 
изследователски групи и държавите членки. В тях работят около 700 служители и те имат важна 
роля за изпълнението на изследователската политика на ЕС в определени области. Общият 
размер на бюджета на съвместните предприятия за 2017 г. възлиза на 2,1 млрд. евро, или близо 
2 % от общия бюджет на ЕС. Партньорите от сектора на промишлеността и научните 
изследвания допринасят с непаричнa помощ, като изпълняват оперативните дейности на 
съвместните предприятия, и парични вноски за административните и оперативните им разходи. 

„Съвместните предприятия са важни инструменти за авангардни научни изследвания 
и иновации в ЕС, тъй като се стремят да спомогнат за постигането на глобалната 
конкурентоспособност на европейската промишленост,“ заяви Илдико Гал-Пелц, членът на 
ЕСП, отговарящ за одита. „Извършеният от нас одит за 2017 г. потвърждава 
положителните резултати, докладвани през предишни години. Той обаче посочва и някои 
въпроси, които се нуждаят от допълнително внимание, и очертава областите, в които е 
необходимо подобрение по отношение на доброто финансово управление, вътрешния 
контрол, привличането на финансиране и оценките на Европейската комисия.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Одиторите оцениха като надеждни отчетите и на осемте съвместни предприятия. Освен това, те 
издадоха становища без резерви относно операциите, свързани с приходите и плащанията за 
всички разгледани съвместни предприятия, освен Съвместното предприятие „Електронни 
компоненти и системи“ (ECSEL), за което, както и за предходната година, одиторите изразиха 
становище с резерви по отношение на плащанията. По-специално, бяха посочени недостатъци 
при вътрешния контрол, които не позволяват да се предостави увереност, че плащанията, 
извършени от Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи“ за предходната 
рамкова програма за научни изследвания и иновации (РП7), са в съответствие с правилата. Тези 
слабости обаче не засягат плащанията по текущата програма („Хоризонт 2020“) и постепенно ще 
отминат. 

Одиторите също насочват вниманието към приноса на ЕС към проекта за ядрен синтез „ITER“, 
при който съществува риск от значително увеличение на разходите в размер на 82 % от 
първоначално одобрените 6,6 млрд. евро и забавяне на изпълнението с 15 години спрямо 
планираното. Открити са също така и недостатъци при планирането на бюджета на съвместното 
предприятие. 

Вътрешният контрол върху плащанията по принцип е ефективен и запазва нивото на грешки под 
прага на същественост от 2 %, както посочват одиторите, но няколко предприятия все още 
показват слабости в рамката за вътрешен контрол и мониторинг, както и в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, за отпускане на безвъзмездна помощ и за наемане на 
персонал. 

Що се отнася до приключването на 7РП, съвместните предприятия са постигнали високо 
равнище на изпълнение на бюджета (87 %). Изпълнението на бюджета на програма „Хоризонт 
2020“ обаче е засегнато от закъснения и е на ниво от едва 23 % към средата на срока на 
изпълнението на програмата. 

Една от основните цели на съвместните предприятия е привличането на участие от частни 
членове на промишления и научноизследователския сектор; именно така те създават добавена 
стойност. При някои съвместни предприятия привличането на ресурси от партньорите от 
промишления сектор се осъществява главно чрез участието на партньорите в действия извън 
работната програма на съвместното предприятие, които не влизат в обхвата на одитните ни 
правомощия. По отношение на Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ 
обаче одиторите предупреждават, че има голям риск участниците от промишления сектор да не 
успеят да предоставят минималните оперативни парични вноски до края на програмата. 

Бележки към редакторите 

Европейската комисия е членът на съвместните предприятия от публичния сектор 
и представлява Европейския съюз. Членовете от частния сектор включват различни партньори 
от промишлеността и областта на научните изследвания. Всички съвместни предприятия 
следват двустранен модел с участието на Комисията и партньори от промишления или 
научноизследователския сектор, с изключение на Съвместното предприятие „Електронни 
компоненти и системи“, при което се прилага тристранен модел, включващ и държавите 
членки. 

Всички съвместни предприятия са със седалище в Брюксел, освен Съвместното предприятие 
F4E, което се намира в Барселона. 
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F4E Развитие на термоядрената енергия 

БП Биотехнологични производства 

„Чисто небе“ Екологично чисти технологии за въздушен транспорт 

ИИЛ Инициатива за иновативни лекарства 

ГКВ Горивни клетки и водород 

SESAR Изследване на управлението на въздушния трафик 
„Единно европейско небе“ 

ECSEL „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на 
Европа“ 

S2R Иновативни решения във връзка с продуктите 
в железопътния сектор 

Обобщаващият доклад за резултатите от извършения от ЕСП годишен одит на съвместните 
предприятия на ЕС в областта на научните изследвания, както и докладите за отделните 
съвместни предприятия, са публикувани на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на английски език. 
Своевременно ще бъдат публикувани и други езикови версии. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

