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Съкращения 
В списъка на акронимите са включени агенциите и другите органи на ЕС, 
разгледани в настоящия доклад. 

Акроним Пълно наименование 

„Хоризонт 2020“ Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) 

„Чисто небе“ Съвместно предприятие „Чисто небе“ 

БП Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“  

ГД „Научни 
изследвания 
и иновации“  

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ 

ГКВ Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“  

ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 

Евратом Европейска общност за атомна енергия 

ЕС Европейски съюз 

ИА Изпълнителна агенция  

ИИЛ Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни 
лекарства“ 

ИНТОСАЙ Международна организация на върховните одитни 
институции 

КНЕ Командировани национални експерти 

МОС Международни одитни стандарти на МФС 

МСВОИ Международни стандарти на върховните одитни институции 
от ИНТОСАЙ 

МСЕ Механизъм за свързване на Европа 

МФР Многогодишна финансова рамка 

МФС Международна федерация на счетоводителите  

НВДД Непарични вноски за допълнителни дейности 

НВОД Непарични вноски за оперативни дейности 

НФО Национален финансиращ орган 
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ОСО Обща служба за одит на ГД „Научни изследвания 
и иновации“ на Комисията 

РВК Рамка за вътрешен контрол на Комисията 2017 г. 

СП Съвместно предприятие 

СФО Сертификат за финансовите отчети  

7РП Седма рамкова програма за научни изследвания 
и технологично развитие (2007—2013 г.) 

ARTEMIS 
Съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на 
съвместната технологична инициатива за вградени 
компютърни системи 

COSO Комитет на спонсориращите организации на Комисията 
Treadway 

EASA Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз 

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

EIT  Европейски институт за иновации и технологии  

ENIAC Европейски консултативен съвет по наноелектроника 

EUAN Мрежа от агенции на Европейския съюз 

EUROHPC Съвместно предприятие за европейски 
високопроизводителни изчислителни технологии  

EVM Управление на постигнатата стойност 

F4E Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“  

GERD Брутни вътрешни разходи за научноизследователска 
и развойна дейност 

ITER Международен термоядрен експериментален реактор 

MUS Извадка по парична стойност 

PMO Служба за управление и плащане по индивидуални права 

S2R Съвместно предприятие Shift2Rail (европейска инициатива 
в областта на железопътния транспорт)  

SESAR Съвместно предприятие за изследване на управлението на 
въздушното движение в единното европейско небе  

TEN-T Програма за трансевропейска транспортна мрежа 
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Кратко изложение 
I Сметната палата изразява одитно становище без резерви относно 
надеждността на отчетите на всички съвместни предприятия (СП) за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2019 г. Както в предходни години, обаче, 
одитното становище на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместно 
предприятие F4E за 2019 г. е придружено от параграф за обръщане на внимание, 
основно за да се подчертае рискът от допълнителни увеличения на разходите 
и забавяне на изпълнението на проекта „ITER“.  

II Сметната палата изразява също така одитно становище без резерви относно 
законосъобразността и редовността на плащанията и приходите, свързани 
с годишните отчети за 2019 г., за всички СП.  

III Като цяло извършеният от Сметната палата одит на годишните отчети на 
съвместните предприятия, както и на свързаните с тези отчети операции, 
потвърждава положителните резултати, докладвани през предишни години. 
Въпреки това Сметната палата обърна внимание на различни елементи, които 
имат нужда от подобрение, в областите на бюджетното и финансовото 
управление, непаричните вноски, рамката за вътрешен контрол и мониторинг на 
плащанията на безвъзмездна финансова помощ, човешките ресурси и доброто 
финансово управление. 

IV По отношение на дейностите на Седма рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП) и на 
програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) вноските на 
членовете в края на 2019 г. и в заключителния етап на програмата са в размер на 
приблизително 90 % от целевите стойности, установени в учредителните 
регламенти на СП. 

V По отношение на дейностите на рамковата програма за научни изследвания 
и иновации „Хоризонт 2020“ („Хоризонт 2020“), обаче, напредъкът по програмата 
и съответните вноски изостават от целевите нива за някои СП. В края на 2019 г., 
тоест след средата на програмния период, СП са извършили средно 51 % от 
основните и допълнителните им дейности по „Хоризонт 2020“. Ако се изключат 
допълнителните дейности, нивото на изпълнение спада на 44 %. По-конкретно, 
СП са изпълнили средно 36 % от целевите им нива за вноските за оперативни 
дейности в сравнение с 85 % за допълнителните им дейности. От друга страна, 
в края на 2019 г. съвместните предприятия са приключили повечето процедури за 
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обществени поръчки, като в края на 2019 г. те вече са възложили и/или сключили 
договори за средно 78 % от планираните си дейности по „Хоризонт 2020“. 

VI Вътрешният контрол на СП като цяло е ефективен и, въз основа на 
резултатите от последващи одити, съвместните предприятия са отчели за 2019 г. 
процент остатъчни грешки под прага на същественост от 2 % по отношение на 
плащанията на безвъзмездна финансова помощ. Извършеният от Сметната палата 
одит на извадка от плащания на безвъзмездна финансова помощ при 
бенефициентите потвърждава резултатите от последващите одити. По-голямата 
част от СП са приложили основаната на принципи нова рамка за вътрешен 
контрол (РВК), която обаче следва да се разглежда като продължаващ процес, 
чието качество зависи от непрестанното подобряване на ключови показатели за 
контрола на съвместните предприятия и годишните им самооценки. 

VII По отношение на Съвместно предприятие F4E слабостите, които Сметната 
палата установи в процедурите му за възлагане на обществени поръчки, 
в управлението му на човешките ресурси и в мониторинга на проекта „ITER“, 
могат да изложат на риск работата и оперативната ефективност на служителите 
на СП. 

VIII Всички съвместни предприятия са предприели корективни действия във 
връзка с констатации и оценки на Сметната палата от предишни години. По 
отношение на 26-те констатации и оценки, по които не са били предприети 
действия в края на 2018 г., корективни мерки са били предприети през 2019 г., 
което е позволило 20 констатации (77 %) да бъдат изпълнени, а други шест (23 %) 
са в процес на изпълнение в края на 2019 г. 
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Какво одитира Сметната палата 

Правна структура и учредяване 

01 Съвместните предприятия (СП) са форма на публично-частно партньорство 
с юридическа правосубектност, насочено към насърчаване на сътрудничеството 
с частния сектор и държавите членки в стратегически области на научни 
изследвания и иновации на ЕС. Целта е да се постигнат резултати, които една 
държава или дружество е по-малко вероятно да постигне самостоятелно, и да се 
доближат до пазара постиженията от областите на научните изследвания 
и иновациите.  

02 Съвместните предприятия, които извършват дейността си в контекста на 7РП 
и програма „Хоризонт 2020“, са създадени съгласно член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съвместно предприятие 
„Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) е създадено съгласно членове 45—51 от 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).  

03 Те се състоят от членове от публичния сектор, обикновено Европейският 
съюз (представляван от Комисията), членове от частния сектор (от областите 
индустрия и научни изследвания), и в някои случаи от участващи държави членки 
и международни организации. С изключение на СП F4E, съвместните предприятия 
приемат свои собствени програми за научни изследвания и работни планове, 
и предоставят финансиране, най-вече чрез открити покани за представяне на 
предложения. 

Съвместни предприятия по програма „Хоризонт 2020“ 

04 Понастоящем осем СП изпълняват проекти по „Хоризонт 2020“ и се 
предвижда да функционират до 2024 г., с изключение на Съвместно предприятие 
за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC), за 
което е предвидено да остане оперативно до края на 2026 г. 

05 На фигура 1 е представен преглед на развитието на съвместните 
предприятия в контекста на програма „Хоризонт 2020“. 
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Фигура 1 — Развитие на европейските съвместни предприятия 

 
Източник: Изменена от ЕСП информация на Европейската комисия въз основа на регламентите на 
Съвета за създаване на съвместните предприятия. 

06 Седем съвместни предприятия изпълняват специфични дейности на 7РП 
и програма „Хоризонт 2020“.  

o „Чисто небе“;  

o Изследване на управлението на въздушния трафик „Единно европейско 
небе“ (SESAR); 

o Горивни клетки и водород — „ГКВ“; 

o Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ); 

o „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL), 
което е създадено през 2014 г. чрез обединяването на две други съвместни 
предприятия: Наноелектроника (ENIAC) и Изпълнение на съвместната 
технологична инициатива за вградени компютърни системи (ARTEMIS); 

o Биотехнологични производства (БП) и 

o Shift2Rail (S2R).  

Преход към самостоятелност

Преход към самостоятелност

Преход към самостоятелност

Преход към 
самостоятелност

Преход към 
самостоятелност

Преход към 
самостоятелност

Преход към 
самостоятелност

Преход към самостоятелност

2026 г.

2014 г.2009 г.
2010 г.

2007 г. 2018 г.2016 г.2015 г. 2024 г.
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07 Тези дейности са в областта на транспорта („Чисто небе 2“, S2R и SESAR), 
транспорта/енергетиката (ГКВ), здравеопазването (ИИЛ), биотехнологичните 
производства (БП) и електронните компоненти и системи (ECSEL). 

08 В допълнение през ноември 2018 г. Съветът учреди осмо съвместно 
предприятие в областта на цифровите научни изследвания (EuroHPC) чрез 
съвместна инициатива между ЕС и други европейски държави за разработване на 
глобална суперкомпютърна екосистема в Европа. Сметната палата ще извърши 
одит на отчетите на това съвместно предприятие за първи път през 2020 г.  

Съвместно предприятие F4E извършва дейността си 
в рамките на Евратом с цел създаване на ITER 

09 Съгласно Договора за Евратом през 2007 г. ЕС създава Съвместно 
предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за период от 35 години. 
Съвместно предприятие F4E отговаря за вноската на Европа за Международния 
термоядрен експериментален реактор (ITER) — глобално научно партньорство, 
чиято цел е да демонстрира, че термоядреният синтез може да бъде 
жизнеспособен и устойчив източник на енергия1. Учредители на съвместното 
предприятие са Евратом, представляван от Комисията, страните членки на 
Евратом и Швейцария. 

10 Европа поема водещата роля за проекта „ITER“ с 45 % дял от разходите за 
изграждане, 80 % от които се финансират от бюджета на ЕС, а 20 % — от Франция 
като страна домакин на ITER. Участието в ITER на другите членове е в размер на 
около 9 % за всеки от тях. Съвместно предприятие F4E се финансира основно от 
Евратом и неговите държави членки. Общият размер на средствата на Евратом, 
разпределени за финансиране на Съвместно предприятие F4E, е ограничен на 
6,6 млрд. евро до края на 2020 г. 

                                                      
1 В края на 2006 г. официално е приет проектът „ITER“ за изграждане и експлоатиране 

на експериментално съоръжение, което да демонстрира по научен път 
жизнеспособността на термоядрения синтез като бъдещ устойчив източник на 
енергия. Проектът включва седем световни партньори (ЕС, представляван от 
Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Съединените щати, Русия, 
Япония, Китай, Южна Корея и Индия). 
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Съвместните предприятия са разположени в Европейския 
съюз 

11 Всички съвместни предприятия по програма „Хоризонт 2020“ са 
разположени в Брюксел (Белгия), с изключение на EuroHPC, чието седалище е 
в Люксембург. Съвместно предприятие F4E е разположено в Барселона (Испания), 
като основните съоръжения за термоядрен синтез се изграждат в Кадараш, 
Франция (вж. фигура 2). 

Фигура 2 — Съвместни предприятия в Европейския съюз през 2019 г. 

 
Източник: ЕСП. 

Модели на управление на съвместните предприятия 

12 Повечето съвместни предприятия следват двустранен модел, при който 
Комисията и промишленият сектор (и в някои случаи и научно-изследователската 
общност) участват в управителен съвет и допринасят за дейностите на 
съвместното предприятие („Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, БП и S2R). Някои СП прилагат 

Испания, Барселона
F4E

Франция, Кадараш
ITER

Белгия, Брюксел
SESAR

„Чисто небе“
ИИЛ
ГКВ

ECSEL
БП

S2R

Люксембург
EUROHPC



 12 

 

тристранен модел, при който държавите членки или междуправителствени 
организации, Комисията и представителите на промишлеността участват 
в управителния съвет и допринасят за дейностите на съвместното предприятие 
(ECSEL, SESAR и EuroHPC). 

Научноизследователските дейности на съвместните 
предприятия по 7РП и „Хоризонт 2020“ се финансират както 
от ЕС, така и от партньорите от промишления 
и научноизследователския сектор 

13 ЕС и партньорите от промишления и научноизследователския сектор 
участват във финансирането на научноизследователските и иновационните 
дейности на СП, които изпълняват проекти по 7РП и програма „Хоризонт 2020“.  

o ЕС (представляван от Комисията) предоставя парични средства по 7РП 
и програма „Хоризонт 2020“ за съфинансиране на проекти на съвместните 
предприятия в областта на научните изследвания и иновациите2. 

o Частните партньори от промишления и научноизследователския сектор 
предоставят непарични вноски, като изпълняват научноизследователските 
и иновационните дейности, в които са инвестирали свои собствени 
финансови и човешки ресурси, активи и технологии. 

o Както ЕС, така и членовете от частния сектор предоставят равни вноски за 
финансиране на административните разходи на съвместните предприятия. 

14 По предходната МФР за периода 2007—2013 г. съвместните предприятия 
усвояват около 3,6 млрд. евро, или около 7 % от общия бюджет за 7РП. Тъй като 
размерът на непаричните вноски, които трябва да бъдат предоставени от 
партньорите от частния сектор, трябва да бъде най-малко равен по размер на 
съфинансирането от страна на ЕС, средствата от ЕС в размер на 3,6 млрд. евро 
привличат около 8,7 млрд. евро за научноизследователски и иновационни 
проекти по 7РП. 

                                                      
2 SESAR също е получил финансиране от програмата за Трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T) в контекста на предходната многогодишна финансова рамка (МФР за 
периода 2007—2013 г.) и от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) по текущата 
МФР за периода 2014—2020 г. 
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15 По текущата МФР за периода 2014—2020 г. съвместните предприятия 
управляват около 7,2 млрд. евро или 10 % от общия бюджет за „Хоризонт 2020“. 
Както е показано на фигура 3, това финансиране от ЕС обаче привлича други 
средства в размер на около 17 млрд. евро за проекти в областта на научните 
изследвания и иновациите по частите от „Хоризонт 2020“, които са разпределени 
за съвместните предприятия. 

Фигура 3 — Съфинансиране за съвместните предприятия 
и привлечени непарични вноски от членовете от частния сектор по 
„Хоризонт 2020“ 

 
Източник: ЕСП. 

16 Що се отнася до дейностите на съвместните предприятия по „Хоризонт 
2020“, съответните им учредителни регламенти определят размера както на 
паричните вноски на ЕС, така и на непаричните вноски на партньорите от частния 
сектор за проектите в областта на научните изследвания и иновациите по 
„Хоризонт 2020“ (вж. фигура 4.)  
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Фигура 4 — Вноски на членовете за срока на функциониране на съвместните предприятия (в млн. евро) 

 
Източник: ЕСП. 
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17 По програма „Хоризонт 2020“ има два вида вноски на членовете от частния 
сектор. За всички съвместни предприятия членовете от частния сектор следва да 
предоставят сума с определен минимален размер за общите разходи за 
проектите на съвместните предприятия в областта на научните изследвания 
и иновациите. Тази вноска се определя като разликата между общите разходи за 
даден проект и съфинансирането от ЕС. В случая на четири съвместни 
предприятия („Чисто небе“, ГКВ, БП и S2R) членовете от частния сектор следва да 
предоставят също и непарични вноски с определен минимален размер за 
подкрепа на дейности, които са извън работните планове на съвместните 
предприятия, но в обхвата на техните цели. 

18 За 2019 г. общият бюджет за плащания на всички съвместни предприятия 
възлиза на 1,9 млрд. евро (2018 г.: 2 млрд. евро). За 2019 г. бюджетът за 
плащания на седемте съвместни предприятия, изпълняващи дейности по 
програмата за научни изследвания, възлиза на 1,2 млрд. евро (2018 г.: 1,2 млрд. 
евро) и 0,7 млрд. евро за Съвместно предприятие F4E (2018 г.: 0,8 млрд. евро). 

19 В края на 2019 г. в съвместните предприятия в рамките на „Хоризонт 2020“ 
са ангажирани 229 служители (срочно наети и договорно наети служители) и осем 
командировани национални експерти (2018 г.: 225 служители и седем 
командировани национални експерти). В Съвместно предприятие F4E работят 
437 служители (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети 
служители) и двама командировани национални експерти (2018 г.: 
442 служители). 

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета 

20 На фигура 5 е представен графикът на годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. 
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Фигура 5 — Годишна процедура по освобождаване от отговорност 

 
Източник: ЕСП. 
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Нашият одит 
21 Съгласно разпоредбите на член 287 от ДФЕС за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2019 г., Сметната палата извърши одит на отчетите 
на осем съвместни предприятия (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП, S2R и 
F4E), както и на законосъобразността и редовността (съответствие) на операциите, 
свързани с тези отчети. 

Използване на одитни данни от външни одитори 

22 По отношение на одита на надеждността на отчетите на съвместното 
предприятие Сметната палата основава своето становище на окончателните 
одитни доклади, изготвени от независимия външен одитор, нает от СП. За всяко 
съвместно предприятие Сметната палата провери качеството на одитната работа 
на външния одитор за най-податливите на грешки области. 

23 По отношение на одита на съответствието на свързаните с отчетите 
плащания Сметната палата взе предвид работата, извършена от други одитори. 
В следствие на това Сметната палата оцени и тества системите за вътрешен 
контрол на съвместните предприятия и взе предвид резултатите от извършените 
от нея прегледи на последващите одити, реализирани от Службата за вътрешен 
одит (СВО) на Комисията по отношение на плащанията на безвъзмездна 
финансова помощ по „Хоризонт 2020“. 

Оценка на риска, извършена от ЕСП 

24 Годишните одити на отчетите на съвместните предприятия за 2019 г. и на 
свързаните с тези отчети операции са съобразени с извършената от Сметната 
палата оценка на риска на съвместните предприятия, която е представена 
накратко по-долу: 

o Сметната палата счита, че като цяло рискът за надеждността на годишните 
отчети е нисък. Поради важна промяна в счетоводната политика през 2018 г. 
обаче, рискът за Съвместно предприятие F4E беше подложен на повторна 
оценка и определен като среден. Отчетите на съвместните предприятия се 
изготвят въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
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признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. Броят на 
съществените грешки, открити в предходни години, е нисък. 

o По отношение на плащанията за персонал и административните разходи 
рискът, свързан със законосъобразността и редовността на плащанията, беше 
счетен за нисък. Заплатите се администрират от Службата на Комисията за 
управление и плащане по индивидуални права (PMO), която Сметната палата 
одитира в рамките на своите специфични оценки на административните 
разходи. В последните години одиторите не са констатирали съществени 
грешки, свързани с разходите за персонал. 

o Рискът за законосъобразността и редовността на процедурите за набиране 
на персонал като цяло е нисък, но той е среден при Съвместно предприятие 
F4E, за което в миналото бяха открити сериозни слабости при набирането на 
служители. Специално внимание беше обърнато на използването от 
съвместните предприятия на служители от агенции за временна заетост 
(временни служители) през 2019 г. 

o За междинните и окончателните плащания на безвъзмездна финансова 
помощ рискът беше оценен като цяло на средно ниво, тъй като те се 
основават на подадените от бенефициентите декларации за разходи, които 
обикновено са сложни. Освен това при плащанията на безвъзмездна 
финансова помощ по „Хоризонт 2020“ сертификатите за финансовите отчети 
(СФО) се изискват от бенефициента само за окончателните плащания 
(принцип на доверие). 

o Що се отнася до плащанията по договори и процедури за обществени 
поръчки, рискът беше оценен като нисък, тъй като съвместните предприятия 
по 7РП и „Хоризонт 2020“ провеждат малко такива процедури. Той обаче е 
на средно ниво за F4E, което изпълнява най-вече сложни процедури за 
възлагане на обществени поръчки с висока стойност, и за EuroHPC, което е 
установило своите процедури за възлагане на поръчки едва през 2019 г. 

o По отношение на управлението на бюджета рискът беше оценен като нисък 
до среден поради многогодишния характер и сложността на безвъзмездната 
финансова помощ за научни изследвания по „Хоризонт 2020“ и проекта ITER. 
По отношение на доброто финансово управление рискът също беше оценен 
като нисък до среден, като основната рискова област беше свързана 
с модела на безвъзмездната финансова помощ, както и при човешките 
ресурси и проектното управление на F4E. 
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Общи резултати от годишните одити 
на съвместните предприятия за 
финансовата 2019 година 

Становища без резерви за всички съвместни предприятия… 

… относно годишните отчети, но параграф за обръщане на внимание 
за F4E, що се отнася до вноската на ЕС за проекта „ITER“ 

25 Сметната палата изрази одитни становища без резерви относно годишните 
отчети на всички съвместни предприятия. Сметната палата счита, че тези отчети 
дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние 
на съвместните предприятия към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от 
тяхната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на приложимите финансови регламенти 
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 

26 Както през предходни години, одитното становище на Сметната палата 
относно годишните отчети на Съвместно предприятие F4E за 2019 г. е 
придружено от параграф за обръщане на внимание3: 

o През ноември 2016 г. Съветът на ITER е одобрил нови базови параметри на 
проекта ITER, според които очакваният срок за завършване на етапа „Първа 
плазма“4 и за начало на оперативната фаза е 2025 г., а за приключване на 
цялата фаза на строителство — 2035 г. Счита се, че новият срок е най-ранният 
възможен и реалистичен от техническа гледна точка. В предишния базов 
параметър от 2010 г. се предвижда фазата на строителство да е завършена 
през 2020 г.  

                                                      
3 Параграфът за обръщане на внимание се използва, за да се привлече вниманието към 

въпрос, който не представлява съществена неточност в отчетите, но е изключително 
важен за разбирането на тези отчети. 

4 „Първа плазма“ е етапът от изграждането на инсталацията за термоядрен синтез, 
който ще даде възможност да бъдат тествани основните компоненти на инсталацията; 
това е и началото на оперативната фаза. 
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o Съвместно предприятие F4E е преизчислило своята вноска за строителната 
фаза на проекта на 12 млрд. евро (по стойности от 2008 г.), което 
представлява увеличение спрямо одобрената през 2010 г. от Съвета на ЕС 
сума от 6,6 млрд. евро (по стойности от 2008 г.). Това скорошно изчисление 
не включва резерв за непредвидени случаи, въпреки че Комисията е 
предложила марж за непредвидени обстоятелства до 24 месеца по 
отношение на графика и 10—20 % по отношение на бюджета. 

o През април 2018 г.5 Съветът на ЕС възложи на Комисията да одобри новите 
параметри на проекта ITER от името на Евратом и отново потвърди 
ангажираността си да предостави средства в рамките на следващата МФР, 
без да се засягат евентуални последващи преговори по МФР, при които ще 
бъде определено по-подробно бъдещото финансиране. 

o На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от ЕС и Евратом. 
Преходният период за договаряне на ново споразумение за партньорство 
с Евратом приключва на 31 декември 2020 г. Резултатът от тези преговори 
може да има значително отражение върху дейностите на Съвместно 
предприятие F4E и на проекта ITER за периода след 2020 г. 

o Въпреки че са били предприети положителни действия за подобряване на 
управлението и контрола на вноската на съвместното предприятие за етапа 
на изграждане на проекта, продължава да съществува риск от допълнителни 
увеличения на разходите и забавяне на изпълнението на проекта 
в сравнение с настоящите базови стойности. 

… относно приходите, свързани с отчетите на съвместните 
предприятия 

27 За всички съвместни предприятия Сметната палата изразява одитно 
становище без резерви относно законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2019 г. 
Сметната палата счита, че операциите са законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти. 

                                                      
5 Сумата от 6,6 млрд. евро (по стойности от 2008 г.), приета от Съвета на ЕС през 2010 г., 

понастоящем служи като таван за разходите на съвместното предприятие до 2020 г. 
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… относно плащанията, свързани с отчетите на съвместните 
предприятия 

28 За всички съвместни предприятия Сметната палата изразява одитно 
становище без резерви относно законосъобразността и редовността на 
плащанията, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 
31 декември 2019 г. Сметната палата счита, че операциите са законосъобразни 
и редовни във всички съществени аспекти.  

29 На фигура 6 е представен преглед на становищата на ЕСП относно 
годишните отчети на съвместните предприятия и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции (приходи и плащания) от 2017 до 
2019 г. 

Фигура 6 — Развитие на становищата на ЕСП относно съвместните 
предприятия от 2017 г. до 2019 г. 

 
Източник: ЕСП. 

Сметната палата констатира области, в които е необходимо 
подобрение 

30 Без да противоречи на изразените от нея становища, Сметната палата 
констатира редица елементи,които имат нужда от подобрение, в областите на 
бюджетното и финансовото управление, непаричните вноски, рамката за 
вътрешен контрол и мониторинг на плащанията на безвъзмездна финансова 
помощ, човешките ресурси и доброто финансово управление.  

2017 г. 2018 г. 2019 г.

8 становища относно СП
Плащания
Приходи
Отчети

Становища
Становище без резерви
Становище с резерви
Отрицателно становище
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Все още са налице недостатъци при годишното планиране на 
плащанията  

31 Необходимостта съвместните предприятия да планират значими 
многогодишни проекти за научни изследвания, получаващи безвъзмездна 
финансова помощ, продължава да бъде основната трудност при планирането 
и мониторинга на бюджетните кредити за плащания. Предвид нуждите на 
съвместните предприятия, неизползваните бюджетни кредити за плащания могат 
да бъдат включени в бюджета през следващите три финансови години. По 
отношение на БП значителното увеличение на размера на неизползваните 
бюджетни кредити за плащания по проекти от „Хоризонт 2020“ в края на 2019 г. е 
причинено основно от непредвидени закъснения в изпълнението на проектите 
през 2019 г. В случая на бюджета на ECSEL за плащания по проекти по 7РП, 
ниската степен на изпълнение от под 50 % се дължи основно на забавянето от 
страна на националните финансиращи органи (НФО) да предоставят сертификати 
за приключване на проекти за текущи дейности по 7РП. 

Съвместните предприятия са постигнали 90 % усвояване на средства 
за дейностите си по 7РП и TEN-T 

32 Съвместните предприятия, изпълняващи дейности по 7РП и TEN-Т (МФР 
2007—2013 г.), са SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ и ECSEL. През 2019 г. само три 
съвместни предприятия (ИИЛ, ГКВ и ECSEL) все още са в етап на приключване на 
съответните си действия по 7РП. В края на 2019 г. вноските на членовете за тези 
дейности представляват средно 90 % от целевите нива, определени 
в учредителните регламенти на съвместните предприятия (вж. таблица 1).
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Таблица 1 — Вноски на членовете по програмите 7РП и TEN-Т (в млн. евро) 

 
Източник: Данни, предоставени от съвместните предприятия. 

ЕС Други 
членове

Общо
Съвместни 

предприятия 
по 7РП

ЕС Други 
членове

Общо

Ст
еп

ен
 н

а 
ус

во
яв

ан
е

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 „Чисто небе 1“ 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 ИИЛ 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 ГКВ 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL (за 

Artemis/Eniac) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Общо 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Вноски на членовете
(определени в учредителния 

регламент на СП)

Вноски на членовете
(към 31.12.2019 г.)
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33 За SESAR излишъкът от парични вноски на членовете в края на 2019 г. е 
възлизал на 30,7 млн. евро. От тази сума 23,8 млн. евро представляват 
неизползвани парични вноски от средства по 7РП. При липса на прагматично 
решение за ранно възстановяване, тези средства остават в съвместното 
предприятие, без да се използват за изследователски проекти. 

Някои съвместни предприятия са загубили ритъм на изпълнение на 
дейностите си по „Хоризонт 2020“ 

34 Седемте съвместни предприятия, изпълняващи дейности по „Хоризонт 
2020“, са SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R, с период на дейност от 
10 години (2014—2024 г.). В края на 2019 г., след средата на изпълнението на 
своите дейности по програма „Хоризонт 2020“, тези съвместни предприятия са 
изпълнили средно 51 % от своите дейности по „Хоризонт 2020“ и свързаните с тях 
допълнителни дейности, или 44 %, ако допълнителните дейности не се отчитат. 
Някои съвместни предприятия обаче не са постигнали очаквания напредък по 
програмата, поради което изостават по отношение на целевите нива за вноските, 
определени в съответните им учредителни регламенти (вж. таблица 2). 

35 В случая на четири съвместни предприятия („Чисто небе“, ГКВ, БП и S2R) 
в съответните учредителни регламенти се предвижда членовете от частния сектор 
да предоставят непарични вноски под формата на допълнителни дейности извън 
обхвата на работните планове на съвместните предприятия, но в обхвата на 
техните цели (НВДД), и се определя минимална сума, която следва да се 
предостави до края на програма „Хоризонт 2020“. Както е показано в таблица 2, 
до края на 2019 г. приносът на членовете от частния сектор представлява основно 
декларираните собствени разходи за тези дейности. Тъй като няма задължение 
да се оповестяват съответните НВДД в годишните отчети, те са извън обхвата на 
извършения от ЕСП одит. 

36 В края на 2019 г. вноските на партньорите от частния сектор са в размер на 
5,1 млрд. евро, (или 52 % от договорения общ размер на вноските от 9,8 млрд. 
евро). Тази сума се състои от 2,4 млрд. евро непарични вноски за собствените 
оперативни дейности (НВОД)6 на съвместните предприятия по програма 
„Хоризонт 2020“ и 2,7 млрд. евро НВДД. Така нивото на изпълнение за НВОД на 
членовете от частния сектор е средно 36 % от целевите нива, определени 
в учредителните регламенти на съвместните предприятия, докато за НВДД е 
близо 85 % (вж. таблица 2).

                                                      
6 От тази сума само около 0,9 млрд. евро (38 %) са сертифицирани в края на 2019 г. 
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Таблица 2 — Вноски на членовете в рамките на програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро) 

 
Източник: Данни, предоставени от съвместните предприятия.

ЕС

НВОД на 
други 

членове 
(1)

НВДД на 
други 

членове (2)
Общо

Съвместни 
предприятия по 

програма 
„Хоризонт 2020“

ЕС Валидирани 
НВОД

Докладвани 
невалидирани 

НВОД
НВДД Общо

Пр
оц

ен
т н

а 
из

пъ
лн

ен
ие

 с
 

НВ
Д

Д
Пр

оц
ен

т н
а 

из
пъ

лн
ен

ие
 б

ез
 

НВ
Д

Д

585,0 1 000,0 Не е 
приложимо

1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 Не е 
приложимо

696,8 44 % 44 %

1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 „Чисто небе 2“ 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %

1 638,0 1 425,0 Не е 
приложимо

3 063,0 ИИЛ 2 423,7 232,1 144,2 Не е 
приложимо

800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 ГКВ 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %

1 185,0 1 657,5 Не е 
приложимо

2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 Не е 
приложимо

1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 БП 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Общо 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Непарични вноски за оперативни дейности на съвместните предприятия
(2) Непарични вноски за други дейности извън работния план на съвместните предприятия

Вноски на членовете
(определени в учредителния регламент на 

СП)

Вноски на членовете
(към 31.12.2019 г.)
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37 По отношение на Съвместно предприятие БП, въпреки специалното 
изменение на неговия учредителен регламент през 2018 г., с което се дава 
възможност на членовете от промишления сектор да отчитат своите парични 
вноски на ниво проекти, все още съществува голям риск тези членове да не 
постигнат изисквания минимален размер на оперативните парични вноски 
в размер на 182,5 млрд. евро преди края на програмата за биотехнологични 
производства. В резултат на това Комисията (ГД „Научни изследвания 
и иновации“) е решила в края на 2018 г. да намали бюджета от 205 млн. евро на 
това съвместно предприятие за 2020 г. със сумата от 140 млн. евро. 

38 В края на 2019 г. съвместните предприятия вече са приключили повечето 
процедури за обществени поръчки, свързани с изпълнението на възложените им 
дейности по „Хоризонт 2020“ (вж. таблица 3). 

Таблица 3 — Заделено съфинансиране на съвместните предприятия 
в рамките на програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро) 

 
Източник: Данни, предоставени от съвместните предприятия. 

Вътрешният контрол по отношение на плащанията на безвъзмездна 
финансова помощ като цяло е ефективен 

39 Съвместните предприятия са въвели надеждни процедури за предварителен 
контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки. Те са 
задължени да прилагат новата рамка за вътрешен контрол (РВК) на Комисията, 
която се основава на 17 принципа за вътрешен контрол. В края на 2019 г. 
съвместните предприятия (с изключение на ECSEL) са въвели новата РВК и са 
разработили ключови показатели за контрол по отношение на всички контролни 

Общо за ЕС Администрация 
на СП

Максимален 
размер на 

съфинансирането 
на СП

Съвместни 
предприятия по 

програма 
„Хоризонт 2020“

Заделено 
съфинансиране 

на СП

Степен на 
изпълнение на 

програмата

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 „Чисто небе 2“ 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 ИИЛ 2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 ГКВ 2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 БП 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Общо 5 476,8 78 %

Сключени/подписани споразумения 
за безвъзмездна финансова помощ 

(към 31.12.2019 г.)

Вноски на ЕС
(определени в учредителните регламенти на СП)
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принципи, за да оценяват ефективността на своите контролни дейности и да 
разкриват слабостите в тази област. Въведената РВК обаче следва да се разглежда 
като продължаващ процес, чието качество зависи от непрестанното подобряване 
на ключови показатели за контрола на съвместните предприятия и годишните им 
самооценки.  

40 За плащанията на безвъзмездна финансова помощ по 7РП в края на 2019 г. 
съвместните предприятия (с изключение на ECSEL) са докладвали процент 
остатъчни грешки под нивото на същественост от 2 % въз основа на резултатите от 
последващите одити. Що се отнася до ECSEL, значителните различия между 
методологиите и процедурите, които се използват от националните финансиращи 
органи на участващите държави, не позволяват изчислението на единен процент 
остатъчни грешки за плащанията по 7РП. Процентът остатъчни грешки, определен 
от ГД „Научни изследвания и иновации“ за цялата 7РП обаче, в края на 2019 г. е 
3,52 %. Като се има предвид ниският процент на плащанията по 7РП през 2019 г. 
(11 %), приема се, че процентът остатъчни грешки за общите оперативни 
плащания на ECSEL за тази година е под прага на същественост. 

41 За плащанията на безвъзмездна финансова помощ по „Хоризонт 2020“ 
в края на 2019 г. всички съвместни предприятия, изпълняващи проекти по 
програмата, са докладвали процент остатъчни грешки под прага на същественост 
от 2 % въз основа на резултатите от последващите одити, извършени от общата 
служба на одит (ОСО) на Комисията. 

Извършеният от Сметната палата одит на извадка от плащания на 
безвъзмездна финансова помощ при бенефициентите потвърждава 
резултатите от последващите одити по отношение на разходите за 
персонал 

42 През 2018 г. и 2019 г. ЕСП провери, въз основа на извадка, последващите 
одити, извършени от ОСО и ангажираните от нея външни одитори. Тези проверки 
разкриха разлики в методологията и слабости в качеството на одита, както е 
докладвано в съответната глава от годишните доклади на ЕСП за 2018 г. и 2019 г.7 

                                                      
7 Вж. Годишния доклад на ЕСП за 2018 г., глава 5 (точки 5.31—5.34) и Годишния доклад 

на ЕСП за 2019 г., глава 4 (точки 4.28 и 4.29), в които се посочва, че за разлика от 
метода на изчисление на ЕСП представителният процент грешки на ОСО за всяка 
одитирана операция по „Хоризонт 2020“ се изчислява въз основа на общата сума, 
посочена в декларацията за разходи, а не на сумата на съответния разходен елемент, 
попаднал в извадката за подробен одит и повторно извършване на одит. 
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Това е довело до значително занижаване на процента грешки за плащанията по 
„Хоризонт 2020“. Освен това процентът остатъчни грешки, докладван от седем 
съвместни предприятия в съответните им годишни отчети за дейността, не може 
да бъде сравнен пряко с процента грешки, публикуван в Годишния доклад на ЕСП 
за 2019 г. относно разходите на Комисията за научни изследвания8. 

43 Ето защо Сметната палата коригира своя одитен подход за 2019 г. по 
отношение на СП и допълни действията за получаване на увереност от 
последващия одит с подробен одит при бенефициентите (проверки по същество) 
за извадка от операции за плащане на съвместните предприятия. Тези операции 
бяха избрани на случаен принцип (извадка по парична стойност — MUS) от всички 
междинни и окончателни плащания на безвъзмездна финансова помощ, 
извършени през 2019 г. от седемте съвместни предприятия, изпълняващи 
дейности по 7РП и програма „Хоризонт 2020“. Подробните одити на Сметната 
палата потвърдиха наличието на системни грешки, свързани с декларираните 
разходи за персонал, които са били разкрити и докладвани също и от одиторите, 
извършили последващите одити. 

Слабостите на F4E по отношение на възлагането на обществени 
поръчки, човешките ресурси и управлението на проекти излагат на 
риск оперативната ефективност на съвместното предприятие 

44 Извършеният от Сметната палата одит на съответствието на процедурите на 
F4E за възлагане на поръчки с висока стойност показва недостатъци 
в планирането и оценката на процедурите за обществени поръчки, които може би 
са разубедили някои потенциални кандидати да подадат оферти.  

45 В рамките на осмата годишна оценка на F4E, експертната група е установила 
редица проблеми и рискове на равнището на висшето ръководство 
и корпоративната култура. Освен това тя е констатирала, че F4E все повече 
използва договорно наети или вътрешно прехвърлени служители, за да 
преодолее ограниченията на щатното си разписание по отношение на редовния 
щатен персонал, в т.ч. и за длъжности, които се считат за основни компетентности 

                                                      
8 За разлика от процента грешки, изчислен от ЕСП, процентът остатъчни грешки, 

получен от съвместните предприятия (въз основа на резултатите от последващия одит 
и съобразно формулата на ОСО от стратегията за последващ одит на „Хоризонт 2020“), 
включва коригирането на всички грешки, открити в одитираните плащания, както 
и коригирането на системните грешки в непроверените плащания на одитираните 
бенефициенти (така нареченото „разширяване“).  



 29 

 

на съвместното предприятие. През 2019 г. делът на тези служители е достигнал 
около 289 души (или 62 %) от персонала, утвърден в щатното разписание. 

46 През 2019 г. ad-hoc група, назначена от Управителния съвет на F4E, е 
направила преглед на използваната от съвместното предприятие система за 
докладване и е предложила въвеждането на система за управление на 
постигнатата стойност (EVM)9, което е прието от управителния съвет. 
В предложената система за управление на постигнатата стойност обаче не са 
взети предвид всички препоръки на независимите експерти и не се предоставя 
ясна информация за постигнатия технически напредък спрямо направените до 
момента разходи по отношение на общите задължения за доставка на Съвместно 
предприятие F4E за проекта ITER. 

Проследяване на действията във връзка с одитните 
констатации от предходни години 

47 В повечето случаи съвместните предприятия са предприели корективни 
действия за изпълнение на констатациите и оценките, както и коментарите, 
отправени в предишни специфични годишни доклади на Сметната палата. 
Фигура 7 показва, че по отношение на 26-те констатации и оценки, по които не са 
били предприети действия в края на 2018 г., корективни мерки са били 
предприети през 2019 г., което е позволило 20 констатации (77 %) да бъдат 
изпълнени, а други шест (23 %) са в процес на изпълнение в края на 2019 г.10 За 
подробна информация вж. приложенията към глава 3 от пълната версия на 
годишния доклад. 

                                                      
9 EVM помага на ръководителите на проекти да измерват изпълнението на проектите. 

Това е систематичен процес за мониторинг на проекти, който се използва за 
установяване на отклонения в напредъка въз основа на сравнение между 
извършената и планираната работа. Системата за EVM се използва за контрол на 
планирането на разходите и сроковете и за предоставяне на количествени данни за 
целите на вземането на решения за проектите. Базовите параметри на проектите са 
основен компонент на EVM и служат като отправна точка за всички дейности, 
свързани със системата EVM. 

10 Бележка: По отношение на „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ и F4E всички предходни 
констатации и оценки са приключени, тъй като в рамките на одита през 2019 г. 
съвместните предприятия са предприели корективни действия. 
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Фигура 7 — Действия на съвместните предприятия във връзка 
с констатации и оценки от предходни години 

 
Източник: ЕСП. 
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Други одити и прегледи, свързани 
със съвместните предприятия 
48 Освен годишния доклад от одита на годишните отчети на съвместните 
предприятия, през 2019 г. Сметната палата изготви и редица специални доклади 
и прегледи, свързани със съвместните предприятия (вж. фигура 8). 
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Фигура 8 — Одитни резултати от други актуални публикации на ЕСП, свързани със съвместните предприятия 

 
Източник: ЕСП. 

ЕСП, Специален доклад № 11/2019: 
Нормативната уредба на ЕС допринася за 
модернизиране на управлението на 
въздушното движение, но финансирането 
до голяма степен не е било необходимо: 
внедряване на SESAR 

През 2005 г. ЕС стартира програма, известна като SESAR, която 
има за цел да хармонизира и модернизира системите и 
процедурите за управление на въздушното движение (УВД) в 
цяла Европа. Тези системи традиционно се разработват на 
национално равнище. ЕС е отделил общо 3,8 млрд. евро за 
SESAR за периода 2005—2020 г., като 2,5 млрд. евро от тях са 
заделени за подкрепа на разгръщането на такива системи и 
процедури.

В настоящия одит ЕСП прави оценка на интервенцията на ЕС при 
фазата на разгръщане на SESAR, технологичният стълб на 
инициативата за Единно европейско небе (ЕЕН). Сметната палата 
стигна до заключението, че регулаторната намеса от страна на ЕС 
под формата на общи проекти има добавена стойност. Беше 
установено обаче и че финансирането от ЕС в подкрепа на 
модернизацията на УВД до голяма степен не е било 
необходимо, както и че управлението на финансирането е 
засегнато от някои недостатъци. Сметната палата също така 
отправя редица препоръки към Европейската комисия с цел 
подобряване на подкрепата за модернизацията на УВД.

Подробностите относно одитните заключения, 
съответните препоръки и отговорът на одитирания 
обект могат да се намерят на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu.

Информационно-аналитичен документ за 
2019 г.: 
Финансова подкрепа на ЕС в областта на 
съхраняването на енергия: 
предизвикателства за преодоляване

В този информационно-аналитичен документ се съдържа 
описание и анализ на действията на ЕС в областта на 
технологиите за съхраняване на енергия, които представляват 
гъвкав отговор на дисбалансите, причинени от нарасналия дял 
на енергията от променливи възобновяеми източници в 
енергийната мрежа, като напр. слънчевата и вятърната енергия. 
ЕСП се фокусира върху инвестициите, финансирани от бюджета 
на ЕС, и идентифицира седем основни предизвикателства пред 
подкрепата на ЕС за разработване и внедряване на технологии за 
съхраняване на енергия:

Комисията признава значението на ефективните научни 
изследвания и иновациите за ускоряване на прехода на 
енергийната система на ЕС и въвеждането на пазара на 
обещаващи нови нисковъглеродни технологии. В периода от 
2014 г. до октомври 2018 г. по линия на „Хоризонт 2020“ —
основната програма за научни изследвания на Комисията — са 
отпуснати 1,34 млрд. евро за проекти за съхранение на енергия в 
мрежата или за нисковъглеродна мобилност.  ЕСП констатира, че 
Комисията е предприела стъпки за опростяване на „Хоризонт 
2020“, но все още има възможност за допълнително опростяване 
на финансирането от ЕС за научни изследвания и за увеличаване 
на участието на новаторски дружества. Освен това съществува 
риск ЕС да не е подкрепил в достатъчна степен пазарното 
внедряване на иновативни решения за съхраняване на енергия.

Подробностите относно одитните заключения, 
съответните препоръки и отговорът на одитирания 
обект могат да се намерят на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu.

ЕСП, Специален доклад № 2/2020: 
Инструментът за МСП в действие –
ефективна и иновативна програма, 
изправена пред предизвикателства

Инструментът за МСП е създаден по линия на рамковата 
програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ за 
подпомагане на иновациите в малките и средните предприятия 
(МСП). Целта му е да се развива и оползотворява потенциалът на 
МСП чрез запълване на празнината във финансирането на 
високорискови проекти на ранен етап и да се увеличи 
търговското използване от частния сектор на резултатите от 
научните изследвания. Той е насочен към иновативни МСП в ЕС и 
16 асоциирани страни. С общ бюджет от 3 млрд. евро за периода 
2014—2020 г. инструментът предоставя безвъзмездна финансова 
помощ на предприятия с висок потенциал.

ЕСП провери дали инструментът е бил насочен към правилния 
вид МСП; дали е постигнал широко географско покритие; дали 
процедурата за подбор е била ефективна; и дали Комисията е 
наблюдавала прилагането на инструмента по подходящ начин.

ЕСП установи, че инструментът предоставя ефективна подкрепа 
на МСП при разработването на техните иновативни проекти, но 
констатира също, че има риск с инструмента да се финансират 
някои МСП, които биха могли да се финансират от пазара. Беше 
установено също, че участието в инструмента се различава 
значително между отделните държави, както и че повторното 
представяне на неуспешни предложения създава все по-голяма 
тежест за ресурсите за управление и оценка, без да води до 
добавена стойност.

Подробностите относно одитните заключения, 
съответните препоръки и отговорът на одитирания 
обект могат да се намерят на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu.
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