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ES pētniecības kopuzņēmumi: visiem kopuzņēmumiem, 
izņemot vienu, pārskati ir “tīri” – ziņo revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta ir apstiprinājusi visu ES kopuzņēmumu 2017. gada pārskatus un sniegusi 
atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu, izņemot vienu, finanšu darījumiem. Attiecībā uz 
ECSEL, kurš nodarbojas ar elektronisko komponentu un sistēmu jautājumiem, revidenti konstatēja 
problēmas, kas dažos gadījumos traucēja iekšējās kontroles efektīvai darbībai. 

Revidenti šodien publicēja gada ziņojumus par astoņiem ES pētniecības kopuzņēmumiem, kā arī 
kopsavilkumu par revīzijas rezultātiem. Kopuzņēmumi ir ES un nozaru pārstāvju, pētniecības grupu un 
dalībvalstu publiskā un privātā sektora partnerības. Tajos strādā aptuveni 700 darbinieku, un tiem ir 
liela nozīme ES pētniecības politikas konkrētu aspektu īstenošanā. Kopuzņēmumu 2017. gada kopējais 
budžets sasniedza 2,1 miljardu EUR jeb aptuveni 2 % no kopējā ES budžeta. Kopuzņēmumu nozaru un 
pētniecības dalībnieki veic ieguldījumus natūrā, īstenojot pamatdarbības, un naudas ieguldījumus, lai 
segtu administratīvās un pamatdarbības izmaksas. 

“Kopuzņēmumi ir svarīgs instruments progresīvai pētniecībai un inovācijai Eiropas Savienībā, jo tie 
palīdz nodrošināt Eiropas rūpniecības konkurētspēju pasaulē,” sacīja par revīziju atbildīgā Eiropas 
Revīzijas palātas locekle Ildiko Gall-Pelcz. “Mūsu revīzija par 2017. gadu apstiprināja pozitīvos 
rezultātus, par kuriem ziņojām iepriekšējos gados. Tomēr mēs norādām uz dažiem jautājumiem, kam 
turpmāk pievēršama uzmanība, un jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi saistībā ar budžeta un finanšu 
pārvaldību, iekšējo kontroli, nozares un pētniecības dalībnieku ieguldījumu piesaisti, kā arī Eiropas 
Komisijas novērtējumiem.” 

Revidenti ir apstiprinājuši visu astoņu kopuzņēmumu pārskatus kā ticamus. Turklāt revidenti sniedza 
atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu ieņēmumu un maksājumu darījumiem, izņemot 
kopuzņēmumu ECSEL, par kura maksājumiem viņi tāpat kā iepriekšējā gadā sniedza atzinumu ar 
iebildēm. Konkrēti, viņi izcēla tos problēmjautājumus ECSEL iekšējās kontroles sistēmās, kuri neļāva 
sniegt pārliecību par to, vai ECSEL veiktie maksājumi par iepriekšējo pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu (7. PP) atbilda noteikumiem. Tomēr šie jautājumi neietekmē pašreizējās 
pamatprogrammas (“Apvārsnis 2020”) maksājumus un attiecīgi vairs nebūs aktuāli. 

http://www.eca.europa.eu/


LV 

 
 
 

 

2 

Revidenti arī vērsa uzmanību uz ES ieguldījumu ITER kodolsintēzes projektā, kuru nākotnē apdraud 
nozīmīgs izmaksu pieaugums (par 82 % vairāk nekā iepriekš apstiprinātie 6,6 miljardi EUR) un 15 gadu 
kavējums salīdzinājumā ar sākotnējo pamatscenāriju. Viņi konstatēja trūkumus arī kopuzņēmuma 
budžeta plānošanā. 

Revidenti norāda, ka iekšējās kontroles mehānismi maksājumiem kopumā bija efektīvi un noturēja 
kļūdu līmeni zem 2 % būtiskuma sliekšņa, bet vairākos kopuzņēmumos joprojām bija nepilnības 
iekšējās kontroles un uzraudzības sistēmā un iepirkuma, dotāciju un darbā pieņemšanas procedūrās. 

Attiecībā uz 7. PP slēgšanu kopuzņēmumi panāca augstu budžeta izpildes līmeni (87 %). Tomēr kavējas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta izpilde, kas programmas termiņa vidū ir pabeigta tikai 
par 23 %. 

Viens no kopuzņēmumu galvenajiem mērķiem ir piesaistīt ieguldījumus no privātajiem nozaru un 
pētniecības dalībniekiem; šajā ziņā kopuzņēmumi sniedz pievienoto vērtību. Dažiem kopuzņēmumiem 
piesaiste no nozaru dalībniekiem galvenokārt izpaužas kā ieguldījumi pasākumos, kas nav ietverti 
kopuzņēmuma darba programmā, un revidentiem nav pilnvaru tos pārbaudīt. Tomēr revidenti brīdina 
biorūpniecības kopuzņēmumu par lielu risku, ka līdz programmas termiņa beigām nozare 
nenodrošinās minimālo naudas ieguldījumu pamatdarbībām. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Komisija ir kopuzņēmumu publiskais dalībnieks, kas pārstāv Eiropas Savienību. Privātie 
dalībnieki ir dažādi nozaru un pētniecības partneri. Visu kopuzņēmumu izveidē izmanto divpusēju 
modeli, kurš ietver Komisijas un nozares vai pētniecības privāto partneru dalību, izņemot ECSEL, kura 
izveidē izmanto trīspusēju modeli, kad piedalās arī dalībvalstis. 

Visi ES kopuzņēmumi atrodas Briselē, izņemot F4E, kas atrodas Barselonā. 

F4E Kodolsintēzes enerģētikas attīstība 

BBI Biorūpniecība 

CS – Clean Sky Ekoloģiski tīra aviotransporta tehnoloģiju izstrāde 

IMI Novatorisku zāļu jomā uzsāktā ierosme 

FCH Kurināmā elementi un ūdeņradis 

SESAR Vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības 
izpēte 

ECSEL Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas 
nostiprināšanai 

S2R Shift2Rail inovatīvi dzelzceļa risinājumi 

Kopsavilkums par ERP 2017. gada Eiropas pētniecības kopuzņēmumu ikgadējās revīzijas rezultātiem 
un ziņojumi par katru no tiem ir pieejami ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā; pārējo 
valodu versijas drīzumā tiks pievienotas. 
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