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Santrumpos 
Santrumpų sąraše yra pateiktos ES agentūros ir kitos šioje ataskaitoje aprašytos 
Sąjungos įstaigos. 

Santrumpa Visas pavadinimas 

„Švarus dangus“ Bendroji įmonė „Švarus dangus“ 

ARTEMIS Bendroji įmonė ARTEMIS, skirta įgyvendinti įterptųjų 
kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą 

BĮ Bendroji įmonė 

BP 7 
Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007–
2013 m.) 

BPS Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė  

CAS Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD bendra audito 
tarnyba 

COSO Tredvėjaus komisijos rėmimo organizacijų komitetas 

DFP Daugiametė finansinė programa 

DNE Deleguotasis nacionalinis ekspertas 

EASA Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

ECSEL Elektroninių komponentų ir sistemų bendroji įmonė  

EIT  Europos inovacijos ir technologijos institutas  

EITP Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

ENIAC Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba 

ES Europos Sąjunga 

EUAN Europos Sąjungos agentūrų tinklas 

Euratomas Europos atominės energijos bendrija 

EUROHPC Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė  
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EVM Sukurtos vertės valdymas 

F4E Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė  

FAS Finansinių ataskaitų sertifikatas  

GERD Bendros vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai 

IFAC Tarptautinė buhalterių federacija  

IKAA Nepiniginiai įnašai papildomai veiklai 

IKOP Nepiniginiai įnašai su operacijomis susijusiai veiklai 

INTOSAI Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija 

ITER Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius 

KEV Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė  

NFI Nacionalinė finansavimo institucija 

NVI Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė 

PMO Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras 

Programa 
„Horizontas 2020“ 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 

PVA Piniginio vieneto atranka 

RTD GD  Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 

S2R Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (Europos geležinkelių iniciatyva)  

SESAR Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 
bendroji įmonė  

SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

TAAIS Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai 

TAS IFAC tarptautiniai audito standartai 
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TEN-T Transeuropinių transporto tinklų programa 

VA Vykdomoji agentūra  

VKS Komisijos 2017 m. vidaus kontrolės sistema 
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1 skyrius  

ES bendrosios įmonės ir Europos Audito Rūmų 

auditas 
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Įvadas 
1.1. Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) buvo įsteigti Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) kaip Europos Sąjungos (ES) finansų išorės auditorius. 
Vykdydami šiuos įgaliojimus mes atliekame nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių 
interesų sergėtojo vaidmenį, visų pirma padėdami gerinti ES finansų valdymą. Daugiau 
informacijos apie mūsų darbą galima rasti mūsų veiklos ataskaitose, mūsų metinėse ES 
biudžeto vykdymo ataskaitose, mūsų specialiosiose ataskaitose, mūsų padėties 
apžvalgose bei mūsų nuomonėse apie naujus ar atnaujintus ES teisės aktus arba kitus 
sprendimus, turinčius poveikį finansų valdymui. 

1.2. Atsižvelgdami į šiuos įgaliojimus, kasmet nagrinėjame ES bendrųjų įmonių 
(kurios yra ES Tarybos reglamentais sukurtos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės) 
finansines ataskaitas ir atspindimas operacijas. 

1.3. Šioje ataskaitoje pateikiame mūsų atlikto ES bendrųjų įmonių (toliau kartu – 
bendrosios įmonės arba BĮ) 2019 finansinių metų audito rezultatus. Ataskaitos 
struktūrą sudaro: 

— 1 skyrius, kuriame aprašomos BĮ ir mūsų audito pobūdis, 

— 2 skyrius, kuriame pristatomi bendri audito rezultatai, 

— 3 skyrius, kuriame pateikiamas su kiekviena iš aštuonių BĮ susijęs patikinimo 
pareiškimas, taip pat mūsų nuomonės ir pastabos dėl, pirma, jų finansinių 
ataskaitų patikimumo ir, antra, atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. 
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ES bendrosios įmonės 

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, kaip galingas įrankis 
skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas Europoje 

1.4. Vienas pagrindinių ES tikslų yra skatinti vis daugiau investuoti į mokslinius 
tyrimus, kuriais būtų prisidedama prie didesnio ES konkurencingumo. Vienas iš penkių 
pagrindinių 2010 m. patvirtintos strategijos „Europa 2020“ tikslų yra 3 % ES bendrojo 
vidaus produkto (toliau – BVP) skirti su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
(toliau – MTTP) susijusiai veiklai (žr. 1.1 diagramą).  

1.1 diagrama. Bendrosios vidaus išlaidos MTTP ES 28 2003–2018 m. (BVP 
procentais) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2020 m. birželio mėn. Eurostato duomenimis. 

1.5. 2005 m. birželio mėn. Komisija pateikė ataskaitą „Viešojo ir privačiojo sektorių 
MTTP partnerysčių rėmimas siekiant skatinti Europos pramonės konkurencingumą“, 
kurioje buvo raginama parengti bendras technologines iniciatyvas (toliau – BTI), kaip 
specialias programas, siekiant per BĮ įgyvendinti konkrečių sektorių strateginių 
mokslinių tyrimų darbotvarkes (žr. 1.2 diagramą). Pagrindinis aspektas buvo suvienyti 
privačiojo sektoriaus ir valstybių narių pastangas siekiant rezultatų, kuriuos šalis arba 
įmonė, veikdama atskirai, vargu ar pasiektų. 
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1.2 diagrama. Nuo ES strateginių darbotvarkių iki bendrųjų įmonių 
įsteigimo 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 
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ES bendrosios įmonės, veikiančios 
pagal mokslinių tyrimų bendrąsias 
programas  
1.6. BĮ – tai Komisijos ir pramonės įmonių, o kartais ir mokslinių tyrimų ar 
tarpvyriausybinių organizacijų partnerystės, kuriomis siekiama strateginių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje įgyvendinamų projektų rezultatus labiau pritaikyti rinkos 
poreikiams ir labiau susieti mokslinius tyrimus su visuomenės augimu. BĮ įsteigiamos 
remiantis SESV 187 straipsniu arba – Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E) 
atveju – remiantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 45–
51 straipsniais. 

1.7. BĮ – tai tam tikra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kuriai suteiktas 
teisinis subjektiškumas. BĮ viešieji nariai paprastai yra ES (kuriai atstovauja Komisija), o 
privatieji nariai yra pramonės, o kartais mokslinių tyrimų srities atstovai. Kartais būna ir 
kitų partnerių (dalyvaujančios valstybės, tarptautinės organizacijos). BĮ priima savo 
mokslinių tyrimų darbotvarkę ir skiria finansavimą ir dažniausiai tai daro skelbdama 
atvirus kvietimus teikti pasiūlymus. Šiuo atveju išimtis yra F4E, t. y. BĮ, kuri atsako už 
Europos indėlį, susijusį su Tarptautiniu termobranduoliniu eksperimentiniu reaktoriumi 
(ITER). Ši BĮ yra didžiausia pasaulyje mokslinė partnerystė, siekianti įrodyti, kad 
branduolių sintezė yra perspektyvus ir tvarus energijos šaltinis. 

1.8. BĮ yra labai matomos ir turi didelę įtaką svarbioms Europos piliečių kasdienio 
gyvenimo sritims, pavyzdžiui, transporto, energijos, sveikatos, bioekonomikos ir 
skaitmeninės ekonomikos sritims. Šioje ataskaitoje pateikiame nuorodas į konkrečias 
BĮ, naudodami jų santrumpas, kurių sąrašas pateiktas šios ataskaitos pradžioje. 

1.9. Remdamasi Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programa (BP 7), pagrįsta Komisijos pasiūlymu, Taryba priėmė reglamentus, kuriais 
įsteigė pirmas šešias BĮ: Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 
(SESAR), „Švarus dangus“, Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI), Kuro elementų ir 
vandenilio (KEV), Nanoelektronikos (ENIAC) ir Įterptųjų sistemų (ARTEMIS).  

1.10. Visų pagal BP 7 įsteigtų BĮ veikla 2014 m. pagal programą 
„Horizontas 2020“ buvo pratęsta papildomam 10 metų laikotarpiui (t. y. iki 2024 m.). 
Bendras ES finansinis įnašas, skirtas bendrosioms įmonėms, padvigubėjo. Be to, buvo 
įsteigtos dvi naujos BĮ – Biologinės pramonės sektorių (BPS) ir „Shift2Rail“ (S2R), – o 
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ARTEMIS ir ENIAC buvo sujungtos į vieną BĮ, t. y. Elektroninių komponentų ir sistemų 
siekiant Europos lyderystės BĮ (ECSEL) (žr. 1.3 diagramą). 

1.3 diagrama. Europos bendrųjų įmonių raida 

 
Šaltinis: Europos Komisija, remiantis Tarybos reglamentais, kuriais įsteigiamos BĮ, pakeista Audito Rūmų. 

Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ 

1.11. Šios BĮ įgyvendina konkrečias programos „Horizontas 2020“ dalis, susijusias 
su transporto („Švarus dangus 2“, S2R ir SESAR), transporto / energetikos (KEV2), 
sveikatos NVI 2), biologinės pramonės (BPS) ir elektroninių komponentų ir sistemų 
(ECSEL) sritimis. 3 skyriuje pateikiami pagrindiniai kiekvienos BĮ tikslai kartu su jų 
patikinimo pareiškimais. 

1.12. BĮ „Švarus dangus“ kuria naujos kartos ekologiškesnius orlaivius. Pagrindiniai 
jos iki šiol pasiekti rezultatai yra, be kita ko, demonstracinė atvirų rotorių versija, 
laminariniai sparnai, naujoviškos rotorių mentės, ir lengvųjų sraigtasparnių aukštos 
kompresijos varikliai, naujoviški ledo detektorių jutikliai ir pažangios avionikos 
sistemos. 

1.13. Naujoviškų vaistų iniciatyvos BĮ (NVI) įgauna pagreitį kurdama naujoviškus 
vaistus, visų pirma srityse, kuriose yra nepatenkintų medicininių arba socialinių 
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poreikių. Pagrindiniai jos iki šiol pasiekti rezultatai apima Europos ligoninių tinklą, kurį 
sudaro šimtai ligoninių ir laboratorijų. Šiame tinkle skatinamas antibiotikų kūrimas, 
bandymai, kuriais didinamas vaistų saugumas, formuojamas naujas požiūris į klinikinius 
silpnaprotystės gydymo būdų bandymus ir geresnis supratimas apie tokių ligų, kaip 
antai, diabeto, reumatinio artrito ir rimtos astmos formos, pagrindines priežastis. 

1.14. „Shift2Rail“ BĮ (S2R) siekia kurti inovacijas geležinkelių srityje, kurios padėtų 
sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę. Pagrindiniai jos tikslai apima vežimo 
geležinkeliu gyvavimo ciklo išlaidų sumažinimą perpus, geležinkelių pajėgumų 
padvigubinimą ir patikimumo bei punktualumo padidinimą iki 50 %. 

1.15. Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų BĮ (SESAR) 
kuria naujos kartos oro eismo valdymo sistemą. Pagrindiniai jos iki šiol pasiekti 
rezultatai apima pirmąjį keturmatį skrydį (3D + laikas), nuotolines skrydžių valdymo 
bokšto paslaugas, laisvų maršrutų nustatymą, siekiant sumažinti skrydžių skaičių ir 
išmetamą teršalų kiekį, ir neribotą keitimąsi informacija tarp visų paslaugų teikėjų ir 
OEV informacijos naudotojų. 

1.16. Kuro elementų ir vandenilio BĮ (KEV) kuria švarius sprendimo būdus, skirtus 
transporto, energetikos ir saugojimo sektoriams. Pagrindiniai jos iki šiol pasiekti 
rezultatai apima kuro elementus naudojančių autobusų naudojimą siekiant švaraus 
viešojo transporto; veiksmingesnės ir pigesnės ES kuro elementų atsargų vertės 
grandinės sukūrimą; elektrolizės technologijos, skirtos ekologiškai vandenilio gamybai, 
plėtojimą; labai mažos galios kogeneracijos (angl. „mCHP“) jėgainių plėtojimą ir 
komercializavimą siekiant tiekti gyventojams šilumą ir elektros energiją; taip pat 
didesnį medžiagų veiksmingumą ir patvarumą ir mažesnes išlaidas komponentams ir 
sistemoms. Ji taip pat pradėjo Regionų iniciatyvą, prie kurios prisijungė daugiau nei 
90 regionų bei miestų ir 55 pramonės partneriai. Šia iniciatyva Europoje skatinamos su 
sąveika ir pažangia specializacija susijusios pastangos. 

1.17. Biologinės pramonės sektorių BĮ (BPS) Europoje įgyvendina mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklos programą, kurioje įvertinamas atsinaujinančiųjų biologinių išteklių, 
kuriuos būtų galima panaudoti biologinės kilmės medžiagų gamybai, prieinamumas ir, 
remdamasi šiuo pagrindu, remia tvarių biologinės vertės grandinių kūrimą. Pagrindiniai 
jos iki šiol pasiekti rezultatai apima įvairių inovatyvių biologinės kilmės produktų 
gamybą. 

1.18. Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės BĮ (ECSEL) 
finansuoja mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektus, susijusius su 
elektronikos dizainu ir gamybos pajėgumais. Pagrindiniai jos iki šiol pasiekti rezultatai 
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apima CESAR (su saugumu susijusioms įterptosioms sistemoms skirti ekonomiškai 
veiksmingi metodai ir procesai), turintys didelį poveikį Europos įterptųjų sistemų 
pramonei, ir „E3Car“ projektas, kuris padėjo išspręsti pagrindinius uždavinius, 
susijusius su elektrinėmis transporto priemonėmis, kuriose naudojami pažangieji 
puslaidininkių komponentai.  

1.19. Europos našiosios kompiuterijos BĮ (EUROHPC) yra naujausia BĮ, kurią Taryba 
įsteigė 2018 m. lapkričio mėn. Tai yra bendra ES ir kitų Europos šalių iniciatyva, kuria 
siekiama sukurti pasaulinės klasės skaičiavimo superkompiuteriais centrų ekosistemą 
Europoje. EUROHPC veiks iki 2026 m. 2020 m. pirmą kartą atliksime šios BĮ finansinių 
ataskaitų auditą. 

F4E, vykdanti veiklą pagal Euratomą  

1.20. ITER projektas oficialiai pradėtas 1988 m., o su juo susijusi koncepcinė ir 
projektavimo veikla vykdoma keletą metų. 2006 m. lapkričio 21 d. projekto dalyviai 
oficialiai sutiko statyti ir eksploatuoti eksperimentinį objektą, kad įrodytų branduolių 
sintezės, kaip būsimo tvaraus energijos šaltinio, mokslines perspektyvas. ITER 
susitarimas įsigaliojo 2007 m. spalio 24 d. ir būtent šią dieną teisiškai pradėjo veikti 
ITER organizacija. Ji veikia Saint-Paul-lès-Durance mieste (Prancūzija), o pagrindiniai 
branduolių sintezės įrenginiai turi būti pastatyti Kadaraše (Prancūzija). 

1.21. Projekto veikloje dalyvauja septyni pasauliniai partneriai: ES, kuriai atstovauja 
Europos atominės energijos bendrija (Euratomas), Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, 
Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija. Europa ėmėsi lyderės vaidmens finansuodama 
45 % statybos išlaidų, iš kurių 80 % finansuojamos ES biudžeto lėšomis, o 20 % 
finansuoja Prancūzija kaip ITER priimančioji šalis. Kitų ITER narių išlaidų dalis yra 
apytiksliai 9 %. Eksploatavimo etapo metu šis išlaidų pasiskirstymas pasikeis, nes 
Europa sumokės 34 % išlaidų (žr. 1.4 diagramą). 
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1.4 diagrama. ITER narių įnašas 

 
Šaltinis: F4E. 

1.22. ITER statybų metu įvairiose gamyklose visame pasaulyje bus pagaminta 
daugiau nei 10 milijonų komponentų. Apie 75 % jos investicijų išleidžiama naujų žinių 
kūrimui ir naujausioms medžiagoms bei technologijoms. Taip Europos aukštųjų 
technologijų pramonei ir MVĮ suteikiama vertinga galimybė kurti inovacijas ir 
papildomą naudą suteikiančius produktus, nesusijusius su branduolių sintezės 
eksploatavimu (pavyzdžiui, platesnį energetikos sektorių, aviacijos ir aukštųjų 
technologijų priemones kaip antai branduolinius magnetinio rezonanso (BMR) 
skaitytuvus). 

1.23. F4E BĮ atsako už Europos indėlį į ITER projektą. Pagrindiniai jos tikslai yra 
susiję su Euratomo indėliu į ITER ir platesnio masto veiklos su Japonija užtikrinimu 
siekiant greitai realizuoti branduolinės sintezės energiją. Ji taip pat rengia ir 
koordinuoja veiklos programą, susijusią su pastatyto branduolinės sintezės reaktoriaus 
ir susijusios įrangos, įskaitant Branduolinės sintezės medžiagų švitinimo įrenginį, 
parengimu demonstracinei veiklai. Euratomas įsipareigojo iki 2020 m. pabaigos BĮ F4E 
skirti 6,6 milijardo eurų finansavimą. 

Europos Sąjungoje įsikūrusios BĮ 

1.24. Briuselyje įsikūrusios septynios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, 
BPS ir S2R). BĮ EUROHPC yra įsikūrusi Liuksemburge. 

1.25. BĮ F4E yra įsikūrusi Barselonoje (Ispanija). ITER, prie kurios ES prisideda per 
F4E, statoma netoli Kadarašo komplekso, esančio pietų Prancūzijos Provanso regiono 
mieste Saint-Paul-lès-Durance (žr. 1.5 diagramą). 
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1.5 diagrama. Bendrosios įmonės Europos Sąjungoje 2019 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Pagal BP 7 ir programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ 
naudoja dvišalį arba trišalį valdymo modelį 

1.26. Nors BĮ teisinė struktūra yra vienoda, kiekviena BĮ gali nusistatyti veiksmus, 
pasižyminčius konkrečiais ypatumais, kurių reikia, kad būtų sprendžiami skirtingų 
sektorių, kurių kiekvienas turi savo atskirą rinką, inovacijų ir mokslinių tyrimų 
klausimai. Dauguma BĮ taiko dvišalį modelį, pagal kurį Komisija ir pramonės (kai kuriais 
atvejais ir mokslinių tyrimų) sektorius yra atstovaujami valdančiojoje taryboje ir 
prisideda prie BĮ veiklos („Švarus dangus“, NVI, KEV, BPS ir S2R). Likusiose BĮ taikomas 
trišalis modelis, pagal kurį valdančiojoje taryboje dalyvauja ir prie BĮ veiklos prisideda 
valstybės narės arba tarpvyriausybinės organizacijos, Komisija ir pramonės sektorius 
(ECSE, SESAR ir EUROHPC).

Ispanija, Barselona
F4E

Prancūzija, Kadarašas
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1.27. 1.6 diagramoje pavaizduota bendra BĮ valdymo struktūra.  

1.6 diagrama. Bendra BĮ valdymo struktūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

BĮ mokslinių tyrimų veiklą pagal BP7 ir programą 
„Horizontas 2020“ finansuoja ES ir pramonės bei mokslinių 
tyrimų partneriai 

1.28. Visi nariai prisideda prie BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo. 
Viena vertus, ES (atstovaujama Komisijos) skiria grynuosius pinigus pagal BP 7 ir 
programą „Horizontas 2020“, kad užtikrintų BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų ES 
bendrąjį finansavimą. SESAR taip pat buvo finansuojama per transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) programą1 pagal ankstesnę daugiametę finansinę programą (2007–
2013 m. DFP) ir per Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP)2 pagal dabartinę 
2014–2020 m. DFP. Kita vertus, pramonės ir mokslinių tyrimų partneriai (privatūs 
nariai) teikia nepiniginius įnašus vykdydami mokslinių tyrimų ir inovacijos veiklą, kuriai 
jie skiria savo nuosavus finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turto ir 
technologijų. ES ir privatūs partneriai teikia vienodą grynųjų pinigų įnašą BĮ 
administracinėms išlaidoms finansuoti. 

                                                      
1 350 milijonų eurų. 

2 10 milijonų eurų. 
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1.29. Dėl ankstesnės 2007–2014 m. DFP pažymėtina, kad BĮ įvykdė apie 
3,6 milijardo eurų arba maždaug 7 % BP 7 bendro biudžeto. Kadangi privačių partnerių 
nepiniginiai įnašai turi būti ne mažesni nei ES bendrojo finansavimo suma, 3,6 milijardo 
eurų ES finansavimas atitinka apytiksliai 8,7 milijardo eurų BP 7 mokslinių tyrimų ir 
inovacijų projektų vertės. 

1.30. Per dabartinę 2014–2020 m. DFP BĮ valdo apytiksliai 7,2 milijardo eurų arba 
maždaug 10 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto. Tačiau, kaip parodyta 
1.7 diagramoje, šis ES finansavimas atitinka apie 17 milijardų eurų BĮ pavestų 
programos „Horizontas 2020“ sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų vertės. 

1.7 diagrama. BĮ bendrasis finansavimas ir privačių narių nepiniginių 
įnašų svertas pagal programą „Horizontas 2020“ 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.31. Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ veiklą, pažymėtina, kad 
atitinkamuose BĮ steigimo reglamentuose apibrėžiama ES grynųjų pinigų įnašų ir 
privačių narių nepiniginių įnašų, skirtų programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų 
ir inovacijų projektams, suma, kaip parodyta 1.8 diagramoje. 
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ES piniginis įnašas
7,2 mlrd. eurų

Privatūs nariai 
IKOP
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1.8 diagrama. Narių įnašai per visą BĮ gyvavimo ciklą (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.32. Pagal programą „Horizontas 2020“ privatūs nariai moka dviejų rūšių įnašus. 
Visų bendrųjų įmonių atveju privatūs nariai turi prisidėti minimalia suma prie visų BĮ 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų sąnaudų. Šis įnašas nustatomas kaip visų 
projekto sąnaudų ir ES bendrojo finansavimo skirtumas. Keturių BĮ atveju („Švarus 
dangus“, KEV, BPS ir S2R) privatūs nariai taip pat turi sumokėti minimalią nepiniginių 
įnašų sumą, siekiant finansuoti ne pagal BĮ darbo planus vykdomą veiklą, kuri vis dėlto 
yra susijusi su BĮ tikslais.  

1.33. 2019 m. visoms BĮ iš biudžeto išmokėta iš viso apie 1,9 milijardo eurų 
(2018 m. – 2 milijardai eurų). 2019 m. mokslinių tyrimų programoje numatytą veiklą 
vykdančioms septynioms BĮ mokėjimų biudžetas sudarė 1,2 milijardo eurų (2018 m. – 
1,2 milijardo eurų) ir 0,7 milijardo eurų F4E (2018 m. – 0,8 milijardo eurų).  

1.34. 2019 m. pabaigoje pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančiose BĮ 
įdarbinti 229 darbuotojai (laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir aštuoni deleguotieji 
nacionaliniai ekspertai (2018 m. – 225 darbuotojai ir septyni DNE). F4E įdarbinti 
437 darbuotojai (pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir du DNE (2018 m. – 
442 darbuotojai). 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. užimtų darbuotojų pareigybių skaičius 
pavaizduotas 1.9 diagramoje. 
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1.9 diagrama. Bendrosiose įmonėse faktiškai užimtų darbuotojų 
pareigybių skaičius (2018 ir 2019 m.) 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi BĮ pateiktais duomenimis. 
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Biudžeto ir biudžeto įvykdymo taisyklės yra panašios visose BĮ 

1.35. Europos Parlamentas ir Taryba atsako už BĮ metinio biudžeto ir biudžeto 
įvykdymo procedūras. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštis 
pavaizduotas 1.10 diagramoje. 

1.10 diagrama. Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 
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Mūsų auditas 

Mūsų įgaliojimai apima BĮ metinių finansinių ataskaitų ir 
atspindimų operacijų auditą 

1.36. Kaip to reikalaujama pagal SESV 287 straipsnį, mes auditavome: 

a) visų aštuonių BĮ 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metines 
finansines ataskaitas ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

1.37. Remdamiesi savo audito rezultatais, Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
kiekvienos BĮ teikiame po vieną patikinimo pareiškimą dėl BĮ finansinių ataskaitų 
patikimumo ir atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Tam tikrais atvejais 
patikinimo pareiškimus papildome reikšmingomis audito pastabomis (žr. 3 skyrių). 

1.38. Pagal ES finansinio reglamento 70 straipsnio 6 dalį ir 71 straipsnį visų BĮ 
finansinių ataskaitų patikimumo auditą atlieka nepriklausomos išorės audito įmonės. 
Laikydamiesi tarptautinio audito standartų, peržiūrėjome šių išorės audito įmonių 
atlikto darbo kokybę ir gavome pakankamą patikinimą, kad galime remtis jų darbo 
rezultatais formuluodami savo audito nuomones dėl BĮ 2019 m. metinių finansinių 
ataskaitų patikimumo. 

Mūsų audite nustatomi ir aptariami pagrindiniai rizikos 
veiksniai 

1.39. Mūsų auditas parengtas taip, kad būtų aptarti pagrindiniai nustatyti rizikos 
veiksniai. 2019 m. BĮ metinių finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą 
atlikome atsižvelgdami į savo rizikos vertinimą, kuris trumpai aptariamas toliau. 

Finansinių ataskaitų patikimumo rizika yra maža arba vidutinė 

1.40. Iš esmės manome, kad metinių finansinių ataskaitų patikimumo rizika yra 
maža. Tačiau dėl svarbaus apskaitos politikos pakeitimo 2018 m. F4E rizika buvo 
įvertinta kaip vidutinė. Bendrųjų įmonių finansinės ataskaitos yra rengiamos taikant 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
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mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. Praeityje nustatytų 
reikšmingų klaidų skaičius buvo mažas. 

Pajamų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš esmės yra maža 

1.41. 2019 m. BĮ pajamas iš esmės sudarė Komisijos programos 
„Horizontas 2020“ ir Euratomo biudžetų finansiniai įnašai. Kaip nustatyta BĮ 
reglamentuose, dėl biudžeto ir gaunamų pajamų susitariama su biudžeto valdymo 
institucijomis per metinį biudžeto procesą. 

Mokėjimų darbuotojams ir administracinių mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo rizika iš esmės yra maža  

1.42. Su mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika buvo laikoma maža tiek, 
kiek tai susiję su mokėjimais darbuotojams ir administraciniais mokėjimais. Darbo 
užmokestį administruoja Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo 
biuras (PMO), kurio auditą atliekame atsižvelgdami į jo konkrečių administracinių 
išlaidų vertinimų sistemą. Nenustatėme jokių reikšmingų klaidų, susijusių su pastarųjų 
metų personalo išlaidomis. Įdarbinimo procedūrų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš 
esmės buvo maža, tačiau vidutinė BĮ F4E atveju, nes šioje BĮ rasta rimtų anksčiau 
rengtų įdarbinimo procedūrų trūkumų. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas 
tam, kaip BĮ 2019 m. naudojo laikinuosius darbuotojus. 

Su veikla susijusių mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš esmės 
yra vidutinė 

1.43. Kalbant apie tarpinius ir galutinius dotacijų mokėjimus, pažymėtina, kad iš 
esmės rizika buvo vertinama kaip vidutinė, nes šie mokėjimai grindžiami paramos 
gavėjų išlaidų deklaracijomis, kurios paprastai būna sudėtingos. Be to, programos 
„Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimų atveju finansinių ataskaitų sertifikatai (FAS) yra 
vieninteliai dokumentai, kurių iš paramos gavėjo reikalaujama atliekant galutinius 
mokėjimus (pasitikėjimo principas). 

1.44. BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ veiklą įgyvendinančių BĮ rizika, susijusi 
su mokėjimais pagal sutartis ir viešųjų pirkimų procedūromis, buvo maža, atsižvelgiant 
į ribotą tokių procedūrų, kurias įgyvendina BĮ, skaičių. BĮ F4E, kuri iš esmės vykdo 
sudėtingas pirkimų procedūras dėl didelės vertės sutarčių, ir EUROHPC, kuri savo 
viešųjų pirkimų procedūras pradėjo tik 2019 m., nustatyta vidutinė rizika. 
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Biudžeto valdymo rizika yra maža arba vidutinė 

1.45. Rizika buvo vertinama kaip maža arba vidutinė, atsižvelgiant į programos 
„Horizontas 2020“ dotacijų veiksmams ir ITER projekto daugiametį pobūdį ir 
sudėtingumą. 

Patikimo finansų valdymo (PFV) rizika yra maža arba vidutinė 

1.46. Rizika iš esmės buvo nustatyta dotacijų struktūros ir F4E žmogiškųjų išteklių ir 
projektų valdymo srityse. 
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2 skyrius  

Audito rezultatų apžvalga 



26 

 

Įvadas 
2.1. Šiame skyriuje pateikiame savo metinio BĮ 2019 finansinių metų audito, 
įskaitant kitą su BĮ susijusį audito darbą, kurį vykdėme 2019 m., rezultatus. 

Patikinimo pareiškimai (audito nuomonės) dėl BĮ metinių finansinių ataskaitų 
patikimumo ir šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, 
taip pat visi klausimai ir pastabos, kuriais neišreiškiamos abejonės dėl šių 
nuomonių, pateiktos šios ataskaitos 3 skyriuje. 
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Mūsų metinio bendrųjų įmonių 
2019 finansinių metų audito rezultatai 
iš esmės yra teigiami 
2.2. Iš esmės mūsų atliktas 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių BĮ finansinių metų 
metinių finansinių ataskaitų ir šiose ataskaitose atspindimų operacijų auditas patvirtino 
teigiamus rezultatus, apie kuriuos pranešėme ankstesniais metais.  

Palankios nuomonės dėl visų bendrųjų įmonių finansinių 
ataskaitų patikimumo 

2.3. dėl visų BĮ metinių finansinių ataskaitų pateikėme besąlygines (palankias) 
audito nuomones. Mūsų manymu, šiose finansinėse ataskaitose visais reikšmingais 
atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų 
rezultatai, grynųjų pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip 
nustatyta taikomų finansinių reglamentų nuostatose ir Komisijos apskaitos pareigūno 
patvirtintose apskaitos taisyklėse. 

Dalyko pabrėžimas atsižvelgiant į ES įnašą įgyvendinant ITER projektą 

2.4. Kaip ir ankstesniais metais, savo audito nuomonėje dėl BĮ F4E 2019 m. metinių 
finansinių ataskaitų pateikiame dalyko pabrėžimą3, kad atkreiptume dėmesį į 
konkrečius sunkumus įgyvendinant ITER, t. y. pavyzdinį tarptautinį projektą, kurio 
tikslas – pastatyti ir eksploatuoti eksperimentinį reaktorių ir įrodyti branduolinės 
sintezės, kaip būsimo tvaraus energijos šaltinio, mokslinį perspektyvumą. 

                                                      
3 Dalyko pabrėžimas naudojamas siekiant atkreipti dėmesį į dalyką, kuris finansinėse 

ataskaitose iš esmės nėra nurodytas neteisingai, tačiau yra labai svarbus tam, kad 
skaitytojai galėtų šias ataskaitas suprasti. 
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2.5. 2016 m. lapkričio mėn. ITER taryba4 patvirtino naują ITER projekto bazinį 
scenarijų. Pagal naują ITER bazinį scenarijų pirmasis plazmos gamybos5 ir veiklos 
pradžios etapo terminas yra 2025 m., o statybos etapas turi būti užbaigtas 2035 m. 
Naujas bazinis scenarijus laikomas anksčiausia techniškai įmanoma data6. Pagal 
ankstesnį 2010 m. bazinį scenarijų buvo numatyta, kad statybos etapas turėtų būti 
užbaigtas 2020 m.7 

2.6. BĮ F4E perskaičiavo savo įnašą į projekto statybos etapą, kurį sudarė 
12 milijardų eurų (2008 m. verte), palyginti su 6,6 milijardo eurų (2008 m. verte), 
kuriuos 2010 m. patvirtino ES Taryba. Šie naujausi įverčiai neapima nenumatytų atvejų, 
nors Komisija pažymėjo, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų numatyti iki 24 mėnesių 
laikotarpį, o biudžeto atžvilgiu – 10–20 % išteklių. 

2.7. 2018 m. balandžio mėn.8 ES Taryba įgaliojo Komisiją Euratomo vardu patvirtinti 
naują ITER bazinį scenarijų ir dar kartą patvirtino įsipareigojimą užtikrinti turimus 
išteklius pagal kitą DFP, nepriklausomai nuo kokių nors paskesnių DFP derybų, kurių 
metu bus nustatyti būsimo finansavimo aspektai. 

2.8. Nors, siekiant pagerinti BĮ įnašo į projekto statybos etapą valdymą ir kontrolę, 
buvo imtasi teigiamų priemonių, vis tiek išlieka rizika, kad išlaidos toliau didės ir, 
palyginti su dabartiniu baziniu scenarijumi, bus vėluojama įgyvendinti projektą. 

2.9. 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš ES ir Euratomo. Pereinamasis 
derybų dėl naujos partnerystės su Euratomu susitarimo laikotarpis baigiasi 2020 m. 

                                                      
4 2016 m. lapkričio 16–17 d. 19-oji ITER taryba. ITER taryba yra ITER organizacijos valdymo 

organas. Ji turi įgaliojimus paskirti vadovaujančius darbuotojus, iš dalies keisti taisykles ir 
priimti sprendimus dėl bendro ITER projekto biudžeto ir papildomų narių dalyvavimo 
projekte. ITER tarybą sudaro septynių narių, t. y. ES, Kinijos, Indijos, Japonijos, Pietų 
Korėjos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, atstovai. 

5 „Pirmoji plazma“ yra branduolių sintezės įrenginio statybų etapas, kuriame bus galima 
išbandyti pagrindinius įrenginio komponentus. Šis etapas taip pat žymi veiklos etapo 
pradžią. 

6 Kaip nurodyta penktajame nepriklausomos peržiūros grupės metiniame vertinime (2016 m. 
spalio 31 d.) ir BĮ F4E projekto grupės vadovo ataskaitoje, 2016 m. gruodžio mėn. pateiktoje 
valdančiajai tarybai. 

7 COM(2010) 226 final, 2010 5 4. 

8 2010 m. ES Tarybos patvirtinta 6,6 milijardo eurų (2008 m. vertėmis) suma šiuo metu yra 
riba bendrosios įmonės išlaidoms iki 2020 m. 
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gruodžio 31 d. Derybų rezultatas gali turėti didelį poveikį BĮ F4E veiklai po 2020 m. ir 
ITER projektui. 

 Palankios nuomonės dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų 
pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

2.10. Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais aspektais 
buvo teisėtos ir tvarkingos.  

Palankios nuomonės dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

2.11. Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais 
aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos. 

Siekdami gauti reikalingą patikinimą, patikslinome savo 2019 m. audito metodą dėl 
dotacijų mokėjimų 

2.12. Rengdami savo nuomonę dėl pagrindinių mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo, susijusių su septyniomis BĮ, įgyvendinančiomis BP 7 ir programos 
„Horizontas 2020“ projektus (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R), 
besąlygiškai nesirėmėme Komisijos audito rezultatais, nes, palyginti su Audito Rūmų 
auditais, Komisijos ex post auditai turėjo metodologinių skirtumų ir trūkumų. Vietoj to, 
papildėme ex post auditų metu nustatytą patikinimą (žr.2.28 ir 2.29 dalis ir jų 
atitinkamas išnašas) išsamiu paramos gavėjų auditu, o savo nuomonę dėl kiekvienos BĮ 
grindėme atskirai įvertinę toliau nurodytus kiekybinius elementus: 

a) BĮ individualų reprezentatyvų ir likutinį klaidų lygį, remdamiesi Komisijos ex post 
audito rezultatais dėl jų dotacijų mokėjimų. Šiuo atveju taip pat buvo vertinamas 
reprezentatyvaus ir likutinio klaidų lygio skaičiavimo teisingumas ir išsamumas;  

b) klaidų lygį, remdamiesi savo išsamaus tikrinimo rezultatais, ir 

c) klaidų lygį, susijusį su konkrečios BĮ operacijomis, nustatytą per mūsų išsamų 
tikrinimą. 
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2.13. 2.1 diagramoje pateikiama mūsų metinio audito nuomonių dėl BĮ metinių 
finansinių ataskaitų, pajamų ir išlaidų 2017–2019 m. raida. 

2.1 diagrama. Audito Rūmų nuomonių dėl BĮ raida 2017–2019 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 

2.14. Nereikšdami abejonių dėl savo nuomonių, pateikėme įvairių pastabų, kad 
atkreiptume dėmesį į klausimus, susijusius su biudžeto ir finansų valdymo gerinimu, 
nepiniginiais įnašais, dotacijų mokėjimų vidaus kontrole ir stebėjimo sistema, viešųjų 
pirkimų procedūromis, žmogiškaisiais ištekliais ir patikimu finansų valdymu. Šios 
pastabos, kurios išsamiau aprašytos 3 skyriuje, apibendrinamos toliau. 

Metinių mokėjimų planavimo srityje vis dar yra trūkumų  

2.15. BĮ poreikis planuoti svarbius daugiamečius mokslinių tyrimų dotacijų 
projektus išliko pagrindiniu mokėjimų asignavimų planavimo ir stebėjimo trūkumu. 
Atsižvelgiant į BĮ poreikius, nepanaudoti mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į 
paskesnių trejų finansinių metų biudžetą. Kalbant apie BPS, didelį nepanaudotų 
mokėjimų asignavimų, skirtų programos „Horizontas 2020“ projektams, padidėjimą 
2019 m. pabaigoje daugiausia lėmė netikėti projektų vėlavimai 2019 m. Kalbant apie 
ECSEL mokėjimų biudžetą, skirtą BP 7 projektams, pažymėtina, kad prastą įvykdymo 
lygį (mažiau nei 50 %) iš esmės lėmė tai, kad nacionalinės finansavimo institucijos (NFI) 
pavėluotai išdavė galutinius projekto pabaigos pažymėjimus, susijusius su vykdoma 
BP 7 veikla. 

2017 2018 2019

8 bendrųjų įmonių nuomonės
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

Nuomonės
Besąlyginė („palanki“)
Sąlyginė
Neigiama
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Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 1 dalis 

Naujų mokėjimų asignavimų planavimo srityje BĮ raginamos apsvarstyti galimybę 
ankstesniais metais susidariusią nepanaudotų mokėjimo asignavimų sumą perkelti 
į einamųjų metų biudžetą. 

BĮ įvykdymo lygio ir privačių narių įnašų srityje reikia tolesnių 
patobulinimų  
Vykdydamos savo BP 7 ir TEN-T veiklą, BĮ pasiekė 90 % įvykdymo lygį 

2.16. Pagal BP 7 ir TEN-T programas (2007–2013 m. DFP) veiklą vykdo šios BĮ: 
SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV ir ECSEL. 2019 m. tik trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) dar 
baigė vykdyti savo atitinkamus BP 7 veiksmus. Kitos dvi BĮ (SESAR ir „Švarus dangus“) 
2019 m. atliko paskutinius taisomuosius mokėjimus paramos gavėjams ir susigrąžino iš 
jų permokas. 

2.17. 2.1 lentelėje pateikiama šių BĮ veiklai pagal BP 7 skirtų narių įnašų 2019 m. 
pabaigoje apžvalga. Vidutiniškai šie įnašai sudarė 90 % BĮ steigimo reglamentuose 
nustatytų tikslų, kuriuos reikėjo pasiekti iki programavimo laikotarpio pabaigos. 

2.1 lentelė. BP 7 ir TEN-T narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

2.18. SESAR atveju narių grynųjų pinigų įnašų perviršis 2019 m. pabaigoje sudarė 
30,7 milijono eurų. Iš šios sumos 23,8 milijono eurų yra nepanaudotos BP 7 lėšos 
grynųjų pinigų įnašų forma. Neradus pragmatiško ankstyvo kompensavimo sprendimo 
būdo, šios lėšos išliks BĮ nuosavybe ir nebus naudojamos mokslinių tyrimų projektams. 

ES Kiti nariai Iš viso
Bendrosios 

įmonės pagal 
BP 7

ES Kiti nariai Iš viso

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s

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 ŠD 800,0 607,9 1 407,9 101 %

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

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL 

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

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

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 2 dalis 

Siekiant užtikrinti patikimo finansų valdymo principo laikymąsi, reikia rasti 
pragmatišką sprendimo būdą, kad SESAR galėtų atlyginti Komisijai sumokėtą BP 7 
lėšų perviršį iki to laiko, kai 2024 m. bus oficialiai uždaryta BĮ. 

Kai kurios BĮ sulėtino savo veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ tempą 

2.19. Septynios BĮ, kurios įgyvendina veiklą pagal programą „Horizontas 2020“, t. y. 
SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R, įsteigtos 10 metų laikotarpiui 
(2014–2024 m.). 2019 m. pabaigoje gerokai įpusėjusios savo veiklos pagal programą 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimą (2014–2020 m. DFP), kai kurios BĮ nepadarė planuotos 
programos pažangos, todėl nepasiekė atitinkamuose jų steigimo reglamentuose 
nustatytų įnašų tikslų. 

2.20. 2.2 lentelėje pateikiama šių BĮ veiklai pagal programą 
„Horizontas 2020“ skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje apžvalga. Iki programavimo 
laikotarpio vidurio šios BĮ vidutiniškai įgyvendino 51 % savo veiklos pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir susijusios papildomos veiklos arba 44 % veiklos, jeigu nebūtų 
įskaičiuojama papildoma veikla. 

2.2 lentelė. Programos „Horizontas 2020“ narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

Privatūs nariai gerokai daugiau prisideda prie veiklos, nesusijusios su BĮ darbo 
planais, kuria vis tiek padedama siekti BĮ tikslų 

2.21. Atitinkamuose keturių BĮ („Švarus dangus“, KEV, BPS, S2R) steigimo 
reglamentuose numatyti privačių narių nepiniginiai įnašai, kurie apima papildomą su BĮ 

ES Kitų narių 
IKOP (1)

Kitų narių 
IKAA (2)

Iš viso

Bendrosios 
įmonės pagal 
„Horizontas 

2020“

ES IKOP 
patvirtinta

IKOP 
pateikta, 

nepatvirtinta
IKAA Iš viso

Įg
yv

en
di
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m

o 
ly
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s s

u 
IK

AA

Įg
yv

en
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m

o 
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s s

u 
IK

AA

585,0 1 000,0 N. d. 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 N. d. 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 ŠD 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 N. d. 3 063,0 NVI 2 423,7 232,1 144,2 N. d. 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 KEV 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 N. d. 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 N. d. 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BPS 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 Iš viso 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės pagrindinę veiklą
(2) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės darbo plane nenumatytą papildomą veiklą

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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darbo planais nesusijusią veiklą, ir nustatytas minimalus lygis, kiek turi būti 
prisidedama iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos. Kaip parodyta 2.2 lentelėje, iki 
2019 m. pabaigos privačių narių įnašus iš esmės sudarė deklaruojamos šios veiklos 
nuosavos išlaidos. 

2.22. Iki 2019 m. pabaigos pramonės ir mokslinių tyrimų partneriai, su kuriais BĮ
įgyvendino programos „Horizontas 2020“ veiklą, prisidėjo 5,1 milijardo eurų, t. y. 52 % 
sutartos bendros 9,8 milijardo eurų įnašų sumos. Šią sumą sudarė 2,4 milijardo eurų9 
(47 %) nepiniginių įnašų, kuriais prisidedama prie BĮ pagrindinės veiklos pagal 
programą „Horizontas 2020“, ir 2,7 milijardo eurų (53 %) nepiniginių įnašų, kuriais 
prisidedama prie su BĮ darbo planais nesusijusios veiklos. 2019 m. pabaigoje 
nepiniginių įnašų, susijusių su pagrindine veikla, įvykdymo lygis buvo 36 %, o 
nepiniginių įnašų, susijusių su papildoma veikla, įvykdymo lygis buvo beveik 85 %. 
Nepaisant papildomos veiklos svarbos, remiantis susitarimu su Komisija, šioms BĮ nėra 
jokios prievolės metinėse finansinėse ataskaitose atskleisti atitinkamus įnašus ir, 
remiantis BĮ steigimo reglamentų atitinkamomis nuostatomis, mums neleidžiama 
atlikti jų audito10. Todėl negalime pateikti nuomonės dėl šių „Švarus dangus“, KEV, 
BPS ir S2R įnašų pobūdžio, kokybės ir kiekio (žr. 2.1 langelį ir 2.2 langelį). 

2.1 langelis. 

Nepiniginiai įnašai papildomai veiklai pagal programą 
„Horizontas 2020“ (taikoma tik bendrosioms įmonėms „Švarus 
dangus“, KEV, BPS, S2R) 

Šių keturių BĮ steigimo reglamentų 4 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta bendra 
taisyklė, kad „papildoma veikla“ yra nepiniginiai įnašai į veiklą, kuri nepatenka į 
atitinkamos BĮ darbo planų ir biudžeto sritį, tačiau padeda siekti jos bendrųjų 
tikslų. Atitinkama veikla turėtų būti nustatyta metiniame papildomos veiklos 
plane, kuriame nurodoma įvertinta šių įnašų vertė. Vadovaujantis steigimo 
reglamentų 4 straipsnio 4 dalimi, papildomas veiklos sąnaudas privalo sertifikuoti 
nepriklausomas išorės auditorius ir jų negali audituoti nei Audito Rūmai, nei jokia 
kita ES įstaiga. 

9 Iš šios sumos apytiksliai 0,9 milijardo eurų (38 %) buvo patvirtinta iki 2019 m. pabaigos. 

10 Atitinkamų BĮ steigimo reglamentų 4 straipsnio 4 dalis. 
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2.2 langelis. 

Nepiniginiai įnašai į BĮ pagrindinę veiklą pagal programą 
„Horizontas 2020“ (taikoma visoms BĮ) 

Kaip numatyta visų BĮ steigimo reglamentuose, BĮ veiklos išlaidos turėtų būti 
sumokamos tiek iš ES piniginio įnašo, tiek iš privačių narių, dalyvaujančiųjų 
valstybių ar tarpvyriausybinių organizacijų nepiniginių įnašų. Privačių narių 
nepiniginius įnašus sudaro išlaidos, kurias jie patyrė įgyvendindami BĮ mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiksmus, atskaičius BĮ kitų narių įnašą (ES bendrąjį finansavimą 
dalyvaujančiųjų valstybių ar tarpvyriausybinių organizacijų įnašą) ir bet kurį kitą ES 
įnašą sumokant šias išlaidas. Vadovaujantis steigimo reglamentų 4 straipsnio 3 
dalimi, apie šiuos nepiniginius įnašus turi būti kasmet pranešta, o susijusias išlaidas 
turi patvirtinti nepriklausomas išorės auditorius.  

2.23. Be to, dėl BPS pažymėtina, kad, nors jos steigimo reglamentas 2018 m. buvo 
aiškiai iš dalies pakeistas, kad pramonės nariai galėtų apskaityti savo piniginius įnašus 
projektų lygmeniu, vis dar esama rizikos, kad pramonės nariai iki BPS programos 
pabaigos nepasieks įnašų veiklos išlaidoms mokėtinos minimalios sumos, t. y. 
182,5 milijono eurų. Todėl 2018 m. pabaigoje Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijos 
GD) nusprendė 140 milijonų eurų sumažinti 205 milijonų eurų sudarantį 2020 m. BĮ 
biudžetą. 

Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 3 dalis  

Jeigu pagal BĮ steigimo reglamentą reikalaujama, kad BĮ privatūs nariai sumokėtų 
veiklos finansinius įnašus, labai svarbu, kad jame taip pat būtų nustatyta 
atitinkama teisinė sistema, kuria užtikrinama, kad reikalinga finansinio įnašo suma 
būtų pasiekta iki programos pabaigos.  

BĮ užbaigė daugumą konkurso procedūrų, skirtų programos „Horizontas 2020“ veiklai 
įgyvendinti 

2.24. 2019 m. pabaigoje BĮ jau užbaigė daugumą konkurso procedūrų, susijusių su 
joms priskirtos programos „Horizontas 2020“ veiklos įgyvendinimu. 

2.25. Kaip parodyta 2.3 lentelėje, 2019 m. pabaigoje BĮ jau skyrė ir (arba) pasirašė 
sutartis dėl vidutiniškai 78 % savo planuojamos veiklos pagal programą 
„Horizontas 2020“.  
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2.3 lentelė. BĮ programai „Horizontas 2020“ skirtas bendrasis 
finansavimas (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

Dotacijų mokėjimų vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga 
Dauguma BĮ įgyvendino naują Komisijos vidaus kontrolės sistemą 

2.26. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti naują Komisijos vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ (išskyrus ECSEL) įgyvendino naują VKS ir turėjo parengtus pagrindinius 
kontrolės rodiklius, susijusius su visais kontrolės principais, kad įvertintų savo kontrolės 
veiklos veiksmingumą ir nustatytų kontrolės trūkumus11. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į 
tai, kad nustatyta VKS nėra pastovi ir jos kokybė priklauso nuo nuolatinio BĮ pagrindinių 
kontrolės rodiklių ir metinių savarankiškų vertinimų tobulinimo. 

Iš ex post audito rezultatų matyti, kad daugumos BĮ klaidų, susijusių su dotacijų 
mokėjimais, lygis, neviršija reikšmingumo ribos 

2.27. Kalbant apie BĮ dotacijų mokėjimų pagal BP 7 programą teisėtumą ir 
tvarkingumą, pažymėtina, kad BĮ pasamdytos nepriklausomos išorės audito įmonės 
atlieka paramos gavėjų ex post auditą. Dėl BĮ dotacijų mokėjimų pagal programą 

                                                      
11 BĮ F4E 2018 m. gruodžio 12 d. patvirtino savo integruotą valdymo ir vidaus kontrolės 

standartų sistemą, kuri apima tiek Komisijos VKS, tiek ITER plačiai naudojamą ISO 
standartais pagrįstą kokybės sistemą. Ją sudaro 20 standartų, kurie sugrupuoti į penkis 
COSO komponentus, tai – kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informacija 
ir komunikacija ir stebėjimo veikla. 

Iš viso ES BĮ 
administravimas

didžiausia BĮ 
bendrojo 

finansavimo 
suma

BĮ pagal programą 
„Horizontas 2020“

įsipareigota BĮ 
bendrojo 

finansavimo suma

Programos 
įgyvendinimo 

lygis

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

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

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

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

Sudaryti / pasirašyti dotacijų 
susitarimai

(2019 m. gruodžio 31 d.)

ES įnašai
(pagal steigimo reglamentus)
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„Horizontas 2020“ pažymėtina, kad Komisijos bendra audito tarnyba (BAT) atsako už 
ex post auditus, tačiau dėl apytiksliai trijų ketvirtadalių šių auditų sudaro sutartis su 
išorės audito įmonėmis. Visos BĮ rėmėsi šiais ex post auditais, kad įvertintų savo 
dotacijų mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą. 

2.28. 2019 m. tik trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) vis dar vykdė galutinius BP 7 dotacijų 
mokėjimus. NVI ir KEV, remdamosi ex post audito rezultatais 2019 m. pabaigoje, 
pranešė apie likutinius klaidų lygius, kurie neviršija 2 % reikšmingumo ribos. Kalbant 
apie ECSEL pažymėtina, kad dėl didelių metodikos ir procedūrų, kurias naudoja 
dalyvaujančiųjų valstybių NFI, skirtumų negalima apskaičiuoti bendro likutinio klaidų, 
susijusių su BP 7 mokėjimais, lygio. Tačiau Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD nustatė, 
kad 2019 m. pabaigoje visos BP 7 programos likutinis klaidų lygis buvo 3,52 %. 
Atsižvelgiant į mažą 2019 m. BP 7 mokėjimų procentinį lygį (apie 11 %), ECSEL visų 
pagrindinių 2019 m. atliktų mokėjimų likutinis klaidų lygis vis dėlto laikomas 
neviršijančiu reikšmingumo ribos. 

2.29. Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimus, visos šios 
programos projektus įgyvendinančios BĮ, remdamosi BAT ex post audito rezultatais, 
2019 m. pabaigoje pranešė apie likutinį klaidų lygį, kuris neviršija 2 % reikšmingumo 
ribos. 

Atlikę 2019 m. dotacijų mokėjimų paramos gavėjams imties auditą, patvirtinome 
ex post deklaruotų personalo išlaidų audito rezultatus 

2.30. 2018 ir 2019 m. Audito Rūmai imties pagrindu atliko BAT ir jos pasamdytų 
išorės auditorių atliktų ex post auditų peržiūrą. Atlikus šią peržiūrą paaiškėjo, kad 
esama metodologinių skirtumų ir audito kokybės trūkumų, kaip nurodyta Audito Rūmų 
2018 ir 2019 m. metinių ataskaitų atitinkamuose skyriuose12, todėl programos 
„Horizontas 2020“ mokėjimų klaidų lygis buvo sumažintas. Be to, likutinio klaidų lygio, 
apie kurį savo atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose pranešė septynios programą 
„Horizontas 2020“ įgyvendinančios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir 
S2R), negalima tiesiogiai palyginti su klaidų lygiu, susijusiu su Komisijos išlaidomis 

                                                      
12Žr. Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 5 skyrių (5.31–5.34 dalis) ir Audito Rūmų 

2019 m. metinės ataskaitos 4 skyrių (4.28 ir 4.29 dalis), kuriuose nurodyta, kad, skirtingai 
nuo Audito Rūmų skaičiavimo metodo, kiekvienos audituotos programos „Horizontas 
2020“ operacijos BAT reprezentatyvios klaidos procentinė išraiška apskaičiuojama remiantis 
bendra deklaruotų išlaidų suma, o ne išlaidų eilučių, atrinktų išsamiam auditui ir 
pakartotiniams auditams, suma. 
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moksliniams tyrimams, kuris buvo paskelbtas Audito Rūmų 2019 m metinėje 
ataskaitoje13.  

2.31. Todėl savo audito metodą 2019 m. patikslinome ir patikinimą, kurį buvo 
siekiama gauti atsižvelgiant į ex post auditus, papildėme išsamiu paramos gavėjų 
auditu (pagrindiniai testai), kurį grindėme BĮ mokėjimų operacijų imtimi. Šios 
operacijos buvo atrinktos atsitiktinai (piniginio vieneto atranka pagrįsta imtis) iš visų 
BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ projektus įgyvendinančių BĮ 2019 m. atliktų 
tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų grupės. 

2.32. Atlikę išsamius auditus, patvirtinome sistemines klaidas, susijusias su 
deklaruotomis personalo išlaidomis, kurias taip pat nustatė ir apie kurias pranešė 
ex post auditoriai. Pagrindiniai nustatytų klaidų šaltiniai buvo: 

— valandiniai atlyginimai, kurie nebuvo grindžiami pasibaigusiais finansiniais metais; 

— į atostogas įtrauktos darbo valandos; 

— individualių darbo valandų naudojimas, o tai daryti draudžiama tais atvejais, kai 
išlaidų deklaracijos yra pagrįstos mėnesiniu valandiniu atlygiu; 

— vieneto dydžiai, įskaitant apskaičiuotuosius elementus, kurie gerokai skyrėsi nuo 
faktinių vieneto dydžių. 

                                                      
13 Priešingai nei Audito Rūmų apskaičiuotas klaidų lygis, BĮ apskaičiuotas likutinis klaidų lygis 

(remiantis ex post audito rezultatais ir pagal BAT programos „Horizontas 2020“ ex post 
audito strategijos formulę) apima visų audituotuose mokėjimuose nustatytų klaidų 
ištaisymą, taip pat sisteminių klaidų ištaisymą audituotų paramos gavėjų neaudituotuose 
mokėjimuose (vadinamasis išplėtimas).  
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Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 4 dalis  

Dar didesnis personalo išlaidų deklaravimo supaprastinimas yra būtina būsimų 
programų sąlyga siekiant stabilizuoti klaidų, susijusių su mokslinių tyrimų dotacijų 
mokėjimais, lygius, kad jie neviršytų reikšmingumo ribos (pavyzdžiui, fiksuoto 
dienos įkainio, kuris pakeistų tris valandinio atlygio skaičiavimo būdus, 
nustatymas). BĮ taip pat galėtų naudoti supaprastintus išlaidų apskaičiavimo 
nustatymus. 2018 ir 2019 m. S2R sėkmingai naudojo vienkartinės sumos 
finansavimo schemą kaip bandomąjį projektą, skirtą kvietimams teikti pasiūlymus, 
kuriuose galėjo dalyvauti tik jos nariai. Tačiau veiksminga vienkartinės sumos 
finansavimo schema turi būti pagrįsta patikima paramos gavėjų duomenų baze, 
kurioje būtų pateikiami patikimi kelių metų finansiniai duomenys, padedantys 
nustatyti tinkamas vienkartines sumas.  

F4E viešųjų pirkimų planavimo ir vertinimo procesas turėjo trūkumų 

2.33. Atlikę F4E viešųjų pirkimų dėl didelės vertės sutarčių procedūrų atitikties 
auditą, nustatėme viešųjų pirkimų planavimo ir vertinimo proceso trūkumų. 

2.34. Kalbant apie planavimo procesą, vienos procedūros iš pradžių paskelbti 
terminai buvo nerealistiški, nes jais buvo nevisiškai atsižvelgta tiek į paties proceso, 
tiek į sutarties sudėtingumą. Kalbant apie vertinimo procesą, vienu atveju BĮ F4E aiškiai 
nenurodė būtiniausių techninių reikalavimų, kurie iš esmės neįtraukiami į derybas. Kitu 
atveju administracinė našta, susijusi su konkretaus sertifikavimo lygiavertiškumo 
įrodymu, kurio reikalaujama pagal atrankos kriterijus, galėjo atgrasyti potencialius 
rangovus, turinčius lygiaverčius sertifikatus, nuo pasiūlymo pateikimo.  

Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 5 dalis 

F4E raginama pagerinti savo viešųjų pirkimų planavimo procesą ir konkurso 
dokumentuose iš pat pradžių paskelbti realistiškus tvarkaraščius, atsižvelgiant į 
konkurso procedūros (pavyzdžiui, patikros vietoje) ir sutarties sudėtingumą. 

Be to, F4E raginama pagerinti savo vertinimo ir derybų procesą, siekiant išvengti 
konkrečių kvalifikacijos reikalavimų, šiuo tikslu konkurso dokumentuose nustatant 
atrankos kriterijus ir aiškiai apibrėžiant derybų mastą. 
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Dėl F4E žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo trūkumų kyla rizika 
veiklos veiksmingumui 

2.35. Atlikdama aštuntąjį metinį F4E vertinimą, ekspertų grupė nustatė keletą 
problemų ir rizikų vyresniosios vadovybės ir įmonės kultūros lygmeniu. Be to, ji 
pastebėjo, kad F4E vis dažniau naudoja išorėje arba organizacijos viduje samdomus 
išteklius, kad apeitų jos statutinių pareigūnų etatų plane nustatytus apribojimus, 
įskaitant pareigybes, kuriose reikalaujama ypač aukštos kompetencijos. 2019 m. šių 
išteklių lygis buvo apytiksliai 289 statutiniai pareigūnai (arba 62 %), kurių tikslus 
skaičius buvo nustatytas personalo plane. Ši padėtis, jei ji liks neišspręsta, galėtų daryti 
neigiamą poveikį darbuotojų darbo rezultatams. 

Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 6 dalis 

F4E raginama spręsti problemas ir šalinti susijusius rizikos veiksnius, kurių, pasak 
ekspertų grupės, esama žmogiškųjų išteklių valdymo ir svarbaus samdomų ar 
vidaus išteklių naudojimo srityse. 

2.36. 2019 m. F4E valdančiosios tarybos sudaryta ad hoc grupė peržiūrėjo 
dabartinę F4E ataskaitų teikimo sistemą ir pasiūlė nustatyti sukurtos vertės valdymo 
(EVM) sistemą14, kuriai pritarė F4E valdančioji taryba. Tačiau pasiūlytoje EVM 
sistemoje atsižvelgiama ne į visas nepriklausomų ekspertų rekomendacijas ir joje 
nepateikiama aiškios informacijos apie tai, kokia techninė pažanga buvo pasiekta 
remiantis iki šiol patirtomis išlaidomis, atsižvelgiant į bendrus BĮ F4E ITER projekto 
įgyvendinimo įsipareigojimus. 

Veiksmai, kurių turi būti imtasi. 7 dalis 

F4E raginama įgyvendinimo etape iš naujo įvertinti naujos EVM sistemos 
veiksmingumą ir apie rezultatus pranešti valdančiajai tarybai.  

                                                      
14 EVM padeda projektų vadovams įvertinti projektų rezultatus. Tai – sistemingas projektų 

stebėjimo procesas, naudojamas siekiant nustatyti projekto vykdymo nukrypimus, 
remiantis atlikto darbo ir planuojamo darbo palyginimu. Jis naudojamas sąnaudų ir laiko 
grafiko kontrolės srityje ir skirtas teikti kiekybinius duomenis projektų sprendimams priimti. 
Projekto bazinis scenarijus yra esminis EVM komponentas ir visos su EVM susijusios veiklos 
atskaitos taškas. 
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BĮ vadovaujasi ankstesnių metų audito išvadomis 

2.37. Dauguma atvejų bendrosios įmonės ėmėsi taisomųjų veiksmų, siekdamos 
atsižvelgti į mūsų ankstesnių metų specialiosiose metinėse ataskaitose pateiktas 
pastabas ir komentarus. Išsamią informaciją galima rasti mūsų nuomonių prieduose 
3 skyriuje. 

2.38. 2.2 diagramoje matyti, kad dėl 26 pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta 
2018 m. pabaigoje, taisomųjų veiksmų buvo imtasi 2019 m., kad į 20 pastabų (77 %) 
būtų visiškai atsižvelgta, o dėl šešių pastabų (23 %) 2019 m. pabaigoje dar buvo 
atliekami veiksmai15. 

2.2 diagrama. BĮ pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

                                                      
15 Pastaba: kalbant apie „Švarų dangų“, NVI, KEV ir F4E, į visas ankstesnių metų pastabas buvo 

atsižvelgta, nes atliekant 2019 m. auditą BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų. 
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Kituose Audito Rūmų leidiniuose, 
susijusiuose su BĮ, pateikti audito 
rezultatai  
2.39. Be metinės audito ataskaitos, susijusios su BĮ metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis, 2019 m. taip pat paskelbėme specialiąsias audito ataskaitas, kuriose 
pateiktos nuorodos į BĮ (žr. 2.3 diagramą). 
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2.3 diagrama. Audito rezultatai, paskelbti kituose Audito Rūmų leidiniuose, susijusiuose su BĮ ir moksliniais tyrimais 

 
Šaltinis: Audito Rūmai.

Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 11/2019: 
ES reglamentavimas siekiant modernizuoti 
oro eismo valdymą kuria pridėtinę vertę, 
tačiau finansavimas iš esmės nebuvo būtinas

2005 m. ES pradėjo vykdyti programą, kuri yra žinoma kaip 
programa SESAR, kuria siekiama visoje Europoje suderinti ir 
modernizuoti oro eismo valdymo (OEV) sistemas ir 
procedūras. Šios sistemos tradiciškai buvo kuriamos 
nacionaliniu lygmeniu. 2005–2020 m. laikotarpiu ES 
programai SESAR iš viso įsipareigojo skirti 3,8 milijardo eurų, iš 
kurių 2,5 milijardo eurų buvo numatyta tokių sistemų ir 
procedūrų diegimui remti.

Šio audito metu mes peržiūrėjome ES intervenciją į Europos 
vienos bendros oro erdvės (SES) iniciatyvos technologinio 
ramsčio – SESAR parengimo darbui etapą. Mes padarėme 
bendrą išvadą, kad ES reglamentavimo intervencija bendrų 
projektų forma sukūrė pridėtinę vertę. Tačiau mes taip pat 
nustatėme, kad ES finansavimas remiant OEV modernizavimą 
buvo iš esmės nebūtinas ir kad finansavimo valdymas turėjo 
keletą trūkumų. Mes taip pat teikiame keletą rekomendacijų 
Europos Komisijai, siekdami padėti pagerinti jos paramą OEV 
modernizavimui.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

2019 m. Apžvalginis pranešimas: 
„ES parama energijos kaupimui. Spręstini 
uždaviniai“

Šiame apžvalginiame pranešime aprašomi ir analizuojami ES 
veiksmai vystant energijos kaupimo technologijas, 
sudarančias sąlygas lanksčiai reaguoti į disbalansą, susidariusį 
dėl padidėjusios kintamų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, 
kaip antai saulės ir vėjo, dalis elektros energijos tinkle. 
Daugiausia aptarėme ES biudžeto lėšomis finansuojamas 
investicijas ir nustatėme septynis pagrindinius uždavinius, 
susijusius su ES parama vystant ir diegiant energijos kaupimo 
technologijas.

Komisija pripažįsta veiksmingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
svarbą spartinant ES energetikos sistemos pertvarką ir 
tiekiant rinkai perspektyvias naujas mažaangles technologijas. 
Nuo 2014 m. iki 2018 m. spalio mėn. pagal programą 
„Horizontas 2020“, pagrindinę Komisijos mokslinių tyrimų 
programą, buvo skirta 1,34 milijardo eurų energijos kaupimo 
elektros tinkluose arba mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų projektams.  Nustatėme, kad Komisija ėmėsi 
veiksmų, kad supaprastintų programą „Horizontas 2020“, 
tačiau dar yra galimybių toliau mažinti ES mokslinių tyrimų 
finansavimo sudėtingumą ir didinti novatoriškų įmonių 
dalyvavimą. Taip pat esama rizikos, kad ES nepakankamai 
rėmė novatoriškų energijos kaupimo sprendimų diegimą 
rinkoje.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 2/2020: 
„Veikianti MVĮ priemonė: veiksminga ir 
novatoriška programa, kurią įgyvendinant 
susiduriama su sunkumais“

MVĮ priemonė buvo nustatyta pagal bendrąją mokslinių 
tyrimų programą „Horizontas 2020“, siekiant remti inovacijas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). Jos tikslas – plėtoti 
MVĮ potencialą ir juo pasinaudoti šalinant pradinio etapo 
didelės rizikos projektų finansavimo spragą ir didinant 
privačiojo sektoriaus vykdomą mokslinių tyrimų rezultatų 
pateikimą rinkai. Ji yra skirta ES ir 16 asocijuotųjų šalių 
novatoriškoms MVĮ. Pagal priemonę, kurios 2014–2020 m. 
bendras biudžetas sudaro 3 milijardus eurų, teikiamos 
dotacijos didelį potencialą turinčioms įmonėms.

Tikrinome, ar ji buvo skirta tinkamos rūšies MVĮ; ar ja buvo 
pasiekta plati geografinė aprėptis; ar atrankos procesas buvo 
veiksmingas ir ar Komisija tinkamai stebėjo šią priemonę.

Nustatėme, kad pagal šią priemonę veiksmingai remiamos 
MVĮ joms plėtojant inovacijų projektus, tačiau esama rizikos, 
kad pagal šią priemonę finansuojamos kai kurios MVĮ, kurios 
galėjo būti finansuojamos rinkoje, kad dalyvavimas 
priemonėje įvairiose dalyvaujančiose šalyse labai skiriasi ir kad 
pakartotinai teikiant nesėkmingus pasiūlymus vis labiau 
eikvojami valdymo ir vertinimo ištekliai nesukuriant 
papildomos vertės.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu
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3 skyrius  

ES bendrųjų įmonių 

patikinimo pareiškimai 
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3.1. Patikinimo pareiškimus 
patvirtinanti informacija 

Pagrindas pareikšti nuomones 

3.1.1. Auditą atlikome remdamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais (TAS) ir 
etikos kodeksais, taip pat INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų 
standartais (TAAIS). Pagal šiuos standartus nustatytos mūsų pareigos išsamiau 
apibūdintos mūsų ataskaitos skirsnyje apie auditoriaus atsakomybę. Pagal Tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (IESBA 
kodeksą) bei mūsų auditui svarbius etinius reikalavimus mes esame nepriklausomi ir 
atlikome kitas savo etines pareigas laikydamiesi šių reikalavimų ir IESBA kodekso. 
Esame įsitikinę, kad savo nuomonei pagrįsti surinkome pakankamus ir tinkamus audito 
įrodymus. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė 

3.1.2. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir BĮ finansinius reglamentus BĮ vadovai 
atsako už BĮ finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą laikantis tarptautiniu lygmeniu 
patvirtintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, taip pat už tai, kad jose atspindimos 
operacijos būtų teisėtos ir tvarkingos. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės priemonių 
nustatymą, įgyvendinimą ir palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansines 
ataskaitas, kuriose nebūtų reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų. 
Vadovai taip pat privalo užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose atsispindinti veikla, 
finansinės operacijos ir informacija atitiktų šias finansines ataskaitas tvarkančių 
institucijų reguliavimo sistemą. 

3.1.3. Rengdama finansines ataskaitas, vadovybė turi pareigą įvertinti Agentūros 
gebėjimą toliau užtikrinti veiklos tęstinumą, kai taikytina, atskleisti su veiklos 
tęstinumu susijusius klausimus ir vykdyti apskaitą atsižvelgdama į veiklos tęstinumą, 
nebent vadovybė ketina likviduoti subjektą ar nutraukti operacijas arba yra priversta tą 
padaryti, neturėdama kitos realios išeities. 

3.1.4. Už valdymą atsakingi asmenys taip pat yra įpareigoti prižiūrėti BĮ finansinių 
ataskaitų teikimo procesą. 
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų 
operacijų auditą 

3.1.5. Mūsų tikslai yra gauti pagrįstą patikinimą, kad BĮ finansinėse ataskaitose 
nėra jokių reikšmingų iškraipymų ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir 
taisyklingos, ir, remiantis savo auditu, pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
patikinimo pareiškimus dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pagrįstas patikinimas yra aukšto lygio patikinimas, 
tačiau juo negarantuojama, kad audito metu visada bus nustatyti reikšmingi 
iškraipymai arba neatitikties atvejai. Jie gali atsirasti dėl sukčiavimo arba klaidos ir yra 
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad jie pavieniui arba kartu turės 
įtakos naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis šiomis 
finansinėmis ataskaitomis. 

3.1.6. Kalbant apie pajamas, pažymėtina, kad tikriname iš Komisijos, kitų partnerių 
arba dalyvaujančių šalių gautas įmokas ir vertiname BĮ procedūras, susijusias su kitų 
pajamų rinkimu, jeigu tokios procedūros nustatytos. 

3.1.7. Išlaidų srityje tikriname mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo patirtos, 
užregistruotos ir patvirtintos. Šis tikrinimas apima visas mokėjimų kategorijas (įskaitant 
mokėjimus įsigyjant turtą), išskyrus avansus jų išmokėjimo momentu. Avansai 
tikrinami, jeigu lėšų gavėjas pateikia pagrindimą apie jų tinkamą naudojimą ir BĮ 
sutinka su pagrindimu patvirtindama avansą tais pačiais arba kitais metais. 

3.1.8. Pagal TAS ir TAAIS per visą auditą mes remiamės profesine nuovoka ir 
laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

— nustatome ir vertiname reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių 
ataskaitų iškraipymų ir reikšmingo operacijų neatitikimo Europos Sąjungos teisinio 
pagrindo reikalavimams riziką, parengiame ir atliekame audito procedūras, kurių 
buvo imtasi atsižvelgiant į šią riziką, ir gauname savo nuomonėms pagrįsti skirtus 
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus. Reikšmingų iškraipymų arba 
nesilaikymo atvejų dėl sukčiavimo neaptikimo rizika yra didesnė, palyginti su 
klaidos rizika, nes sukčiavimas gali būti susijęs su slaptais susitarimais, klastojimu, 
tyčiniu neveikimu, klaidingų faktų pateikimu arba vidaus kontrolės apėjimu. 

— Susidarome nuomonę apie auditui svarbią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti 
audito procedūras, kurios būtų tinkamos atsižvelgiant į aplinkybes, tačiau 
nepateikiame nuomonės dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. 
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— Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
įvertinimų ir susijusios informacijos pagrįstumą; 

— Darome išvadas, ar vadovybė tinkamai taiko apskaitos tęstinumo praktiką, ir, 
remdamiesi gautais audito įrodymais, sprendžiame, ar esama reikšmingo 
neužtikrintumo, susijusio su įvykiais arba sąlygomis, dėl kurių gali kilti rimtų 
abejonių dėl BĮ gebėjimo užtikrinti tęstinumą. Jei padarome išvadą, kad 
reikšmingas netikrumas egzistuoja, savo auditoriaus ataskaitoje privalome 
atkreipti dėmesį į susijusią atskleidžiamą informaciją finansinėse ataskaitose arba, 
jei tokia atskleidžiama informacija yra netinkama, pakeisti savo nuomonę. Mūsų 
išvados pagrįstos audito įrodymais, gautais iki mūsų auditoriaus ataskaitos 
pateikimo dienos. Tačiau dėl būsimų įvykių arba sąlygų subjektas gali daugiau 
neužtikrinti veiklos tęstinumo. 

— Įvertiname visą finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją, jų struktūrą ir turinį, 
įskaitant atskleistą informaciją, ir tai, ar finansinėse ataskaitose tinkamai 
atsispindi pagrindinės operacijos ir įvykiai. 

— Gauname pakankamai tinkamų audito įrodymų, susijusių su BĮ finansine 
informacija, kad pateiktume nuomonę dėl finansinių ataskaitų ir jose nurodytų 
operacijų. Esame atsakingi už vadovavimą auditui, jo priežiūrą ir vykdymą. Mes ir 
toliau esame vieninteliai atsakingi už savo audito nuomones. 

— Vertiname nepriklausomo išorės auditoriaus atliktą BĮ finansinių ataskaitų auditą, 
kaip nustatyta ES finansinio reglamento 70 straipsnio 6 dalyje16. 

3.1.9. Mes vadovybei pranešame, be kita ko, apie planuojamą audito apimtį ir 
tvarkaraštį bei reikšmingus audito metu nustatytus faktus, taip pat apie bet kokius 
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome savo audito metu. 

3.1.10. Iš klausimų, dėl kurių bendravome su BĮ, nustatome tuos klausimus, kurie 
buvo svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditui ir kurie dėl šios 
priežasties yra pagrindiniai audito klausimai. Mes apibūdiname šiuos klausimus savo 
auditoriaus ataskaitoje, nebent remiantis teisės aktu ar reglamentu tokio klausimo 
neleidžiama viešai atskleisti arba kai ypač retomis aplinkybėmis nustatome, kad 
klausimas neturėtų būti aptartas mūsų ataskaitose, kadangi pagrįstai galima tikėtis, jog 
neigiamos tokio veiksmo pasekmės nusvers tokio pateikimo viešojo intereso naudą. 

                                                      
16 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 (OL L 193, 

2018 7 30, p. 1). 
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ES bendrąsias programas 

įgyvendinančios bendrosios įmonės
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3.2. Bendro Europos dangaus oro 
eismo valdymo mokslinių tyrimų 
bendroji įmonė (SESAR) 

Įvadas 

3.2.1. Briuselyje įsikūrusi Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų (SESAR) BĮ įsteigta 2007 m vasario mėn. aštuonerių metų laikotarpiui17 
(SESAR 1). 2014 m. birželio mėn. Taryba iš dalies pakeitė steigimo reglamentą ir 
pratęsė BĮ veikimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d.18 (SESAR 2020). 

3.2.2. BĮ SESAR – tai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė modernizuoto oro 
eismo valdymo Europoje plėtros srityje. Nariai steigėjai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai 
atstovauja Europos Komisija (Mobilumo ir transporto GD), ir Europos saugios oro 
navigacijos organizacija (Eurokontrolė)19. 2015 m. paskelbus kvietimą pareikšti 
susidomėjimą BĮ nariais tapo 19 viešųjų ir privačiųjų aviacijos sektoriaus subjektų. Tai 
orlaivių gamintojai, antžeminės ir orlaivių įrangos gamintojai, oro navigacijos paslaugų 
teikėjai ir oro uosto paslaugų teikėjai. 

                                                      
17 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos 

kartos Europos oro eismo valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, 
p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1361/2008 (OL L 352, 2008 12 31, 
p. 12).  

18 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 721/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo 
vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo siekiant pratęsti bendros įmonės veiklą iki 
2024 m. (OL L 192, 2014 7 1, p. 1). 

19 Eurokontrolė yra tarptautinė organizacija, priklausanti 41 valstybei narei. ES perdavė 
Eurokontrolei dalį savo įgaliojimų, susijusių su Bendro Europos dangaus reglamentais, ir 
padarė ją pagrindine visos Europos oro eismą koordinuojančia ir planuojančia organizacija. 
Pati ES yra Eurokontrolės signatarė ir visos ES valstybės narės yra Eurokontrolės narės. 
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3.2.3. 3.2.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai20. 

3.2.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 125,7 94,8 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 119,6 129,5 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 183,3 166,3 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 161,0 175,9 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 40 42 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2  Darbuotojai – tai pareigūnai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai 
ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
20 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.2.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas21 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą22 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.2.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
21 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

22 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.2.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.2.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.2.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 

Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo 

3.2.9. SESAR 1 programa oficialiai buvo baigta 2016 m., o 2019 m. buvo atlikti 
paskutiniai taisomieji mokėjimai ir susigrąžintos paramos gavėjams išmokėtos 
permokos. 

3.2.10. 3.2.2 lentelėje pateikiama SESAR 1 skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 
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3.2.2 lentelė. SESAR 1 skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.2.11. 2019 m. pabaigoje grynųjų pinigų įnašai į SESAR 1 programą sudarė 
30,7 milijono eurų. Remiantis BĮ apskaitos informacija, šią sumą atitinkamiems BĮ 
nariams reikia kompensuoti taip: 23,8 milijono eurų – Komisijai, 4,8 milijono eurų – 
Eurokontrolei ir 2,1 milijono eurų – pramonės nariams. Tačiau, kaip nustatyta iš dalies 
pakeistame BĮ steigimo reglamente, piniginių įnašų perteklius gali būti 
kompensuojamas tik oficialiai nustojus veikti BĮ 2024 m., nebent BĮ administracinė 
valdyba pasiūlytų Komisijai anksčiau panaikinti SESAR BĮ23. BĮ informavo Komisiją apie 
padėtį 2018 m. gegužės mėn. ir 2019 m. balandžio mėn. Neradus pragmatiško ankstyvo 
kompensavimo sprendimo būdo, šios lėšos išliks BĮ nuosavybe ir nebus naudojamos 
mokslinių tyrimų projektams, o tai prieštarauja patikimo finansų valdymo principui. 

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.2.12. 3.2.3 lentelėje pateikiama SESAR 2020 skirtų narių įnašų 2019 m. 
pabaigoje apžvalga. 

                                                      
23 BĮ SESAR įstatų, pridėtų prie Reglamento (EB) Nr. 219/2007, iš dalies pakeisto Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 721/2014, 5 straipsnio k punktas ir 13 straipsnis (OL L 192, 2014 7 1, 
p. 1). 

Nariai Pagrindinė 
veikla

Papildoma 
veikla (1)

Iš viso Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (MOVE GD) 700,0 N. d. 700,0 634,1 0,0 0,0 N. d. 634,1
Eurokontrolė 700,0 N. d. 700,0 137,8 422,9 0,0 N. d. 560,7
Privatūs nariai 584,3 N. d. 584,3 25,5 514,3 0,0 N. d. 539,8
Iš viso 1 984,3 N. d. 1 984,3 797,4 937,2 0,0 N. d. 1 734,6

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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3.2.3 lentelė. SESAR 2020 skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.2.13. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą programos 
„Horizontas 2020“ projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis atitinkamai buvo 95 % ir 83,6 %. 

Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.2.14. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ jau užbaigė dabartine vidaus kontrolės sistema pagrįstą trūkumų analizę ir 
apibrėžė rodiklius (vadinamąsias „priemones“) dėl daugumos naujų vidaus kontrolės 
principų ir susijusių charakteristikų. Tačiau dauguma šių rodiklių buvo susiję su 
kontrolės veiklos vykdymu, o ne su jos veiksmingumu. BĮ vis tiek toliau turi kurti 
atitinkamus pagrindinius kontrolės rodiklius, kad įvertintų savo kontrolės veiklos 
veiksmingumą ir nustatytų kontrolės trūkumus.  

3.2.15. Už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus yra atsakinga 
Komisijos bendra audito tarnyba. Remiantis turimais ex post audito rezultatais 2019 m. 
pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų 
klaidų lygį (2,61 %) ir likutinį klaidų lygį (1,61 %) (patvirtinimai ir galutiniai 
mokėjimai)24. Komisija savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento25 
manė, kad „mokslinių tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % 
intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės 
išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su 
mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų 

                                                      
24 BĮ SESAR 2019 metų metinė veiklos ataskaita, 5.3.1 ir 5.3.2 dalys.  

25 COM (2011) 809 final. 

Nariai Pagrindinė 
veikla

Papildoma 
veikla (1)

Iš viso Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (MOVE GD) 585,0 N. d. 585,0 331,0 0,0 0,0 N. d. 331,0
Eurokontrolė 500,0 N. d. 500,0 13,7 59,6 120,4 N. d. 193,7
Privatūs nariai 500,0 N. d. 500,0 5,3 107,9 58,9 N. d. 172,1
Iš viso 1 585,0 N. d. 1 585,0 350,0 167,5 179,3 N. d. 696,8

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo 
priemonių poveikį, likutinis klaidų lygis kuo labiau priartėtų prie 2 %“. 

3.2.16. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 
2019 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą 
„Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Šių išsamių 
auditų rezultatai atskleidė, kad nebuvo jokių reikšmingų klaidų arba kontrolės 
trūkumų, susijusių su į imtį įtrauktais BĮ paramos gavėjais. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.2.17. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 

2017 m. pabaigoje per baigiamąjį SESAR 1 programos etapą, BĮ dėl patikslintų arba atšauktų 
SESAR I projektų turėjo panaikinti 30 milijonų eurų (19 %) neįvykdytų įsipareigojimų 
(mokėjimo prievolių). Todėl metų pabaigoje BĮ likusios mokėjimo prievolės, susijusios su 
SESAR I dotacijomis, sudarė apytiksliai 47 milijonus eurų. 

Užbaigtas 

2017 

Reaguojant į vertintojų pateiktas rekomendacijas, SESAR administracinė valdyba 2018 m. 
gegužės mėn. patvirtino BĮ veiksmų planą. Veiksmų plane numatyti įvairūs veiksmai, dėl kurių 
jau pradėti tam tikri darbai. Dauguma veiksmų turėtų būti įgyvendinti 2018 m. ir per pirmąjį 
2019 m. ketvirtį, o tam tikri kiti veiksmai bus įtraukti į kitą programavimo laikotarpį. 

Užbaigtas 

2018 

Ankstesnių metų 40 milijonų eurų vertės nepanaudoti mokėjimų asignavimai buvo perkelti į 
2018 m. siekiant kompensuoti piniginių įnašų, gautų iš SESAR 1 pramonės narių26, perteklių ir 
apmokėti pavėlavusias, bet vis dar pateisinamas BP 7 ir TEN-T projektų išlaidų deklaracijas. 
Tačiau 2018 m. pabaigoje tik 1,8 milijono eurų (5 %) šių asignavimų galėjo būti panaudoti 
šiems taisomiesiems mokėjimams, 20 milijonų eurų (50 %) turėjo būti panaikinti, o 
18,2 milijono eurų (45 %) buvo perkelti į 2019 m. 

Užbaigtas 

2018 2018 m. per baigiamąjį SESAR 1 programos etapą BĮ vis dar turėjo neįvykdytų įsipareigojimų, 
kurių vertė sudarė 61,4 milijono eurų. 2016 m. pabaigoje užbaigus programą ir 2017 m. 

Vykdomas 

                                                      
26 BĮ SESAR įstatų, pridėtų prie Reglamento (EB) Nr. 219/2007, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (ES) Nr. 721/2014, 13 ir 25 straipsniai ir BĮ individualių 

susitarimų su pramonės nariais 4 straipsnis. 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

pabaigoje atlikus paskutinį dotacijos mokėjimą, šios BĮ skirtos lėšos bus nevisiškai 
panaudotos. 

2018 

Žemą 2018 m. turimų programos „Horizontas 2020“ mokėjimų asignavimų įvykdymo lygį ir 
aukštą panaikinimo lygį iš esmės lėmė: 
— konservatyvus BĮ biudžeto planavimas, atsižvelgiant į vėlavimo, susijusio su metinių 

finansinių įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo susitarimų sudarymu, riziką; 
— BĮ biudžeto planavimas ir stebėjimo metodas, kuriame ne iki galo buvo atsižvelgta į 

nepanaudotų mokėjimo asignavimų, kurie iš ankstesnių metų biudžeto buvo perkelti į 
einamųjų metų biudžetą, sumą. 

Užbaigtas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
3.2.11. Siekdama išspręsti šią problemą, bendra įmonė SESAR sprendimo projektą 
nusiuntė apsvarstyti administracinei valdybai, kad ji bendrai įmonei SESAR suteiktų 
teisinį pagrindą grąžinti perteklinius piniginius įnašus, susijusius su programa „SESAR 
1“. Šiuo metu vyksta šio sprendimo rašytinė procedūra. Kai tik sprendimas bus 
priimtas, bendra įmonė SESAR kompensuos sumokėtus įnašus pagal Biudžeto GD 
rekomendacijas. Tai leis sklandžiai uždaryti programos „SESAR 1“ sąskaitas. 

3.2.14. Bendra įmonė SESAR pradėjo vykdyti vidaus projektą atitinkamiems 
pagrindiniams kontrolės rodikliams sukurti, kuris leis įvertinti savo kontrolės veiklos 
veiksmingumą ir nustatyti kontrolės trūkumus. Šie veiksmai bus grindžiami nuo 
2017 m. atliktu darbu; juos ketinama įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. 

 



58 

 

3.3. Bendroji įmonė „Švarus 
dangus“ („Švarus dangus“) 

Įvadas 

3.3.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ, skirta įgyvendinti aeronautikos srities jungtinę 
technologijų iniciatyvą (BĮ „Švarus dangus“), buvo įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. pagal 
Septintąją mokslinių tyrimų bendrąją programą (BP 7) dešimties metų laikotarpiui27 
(„Švarus dangus 1“). 2014 m. gegužės 6 d. Taryba pratęsė BĮ veikimo laikotarpį iki 
2024 m. gruodžio 31 d.28 („Švarus dangus 2“). 

3.3.2. BĮ „Švarus dangus“ – tai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 
aeronautikos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. BĮ nariai steigėjai pagal naująjį 
reglamentą yra Europos Sąjunga (ES), kuriai atstovauja Komisija (Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų GD), ir privatūs nariai, pramonės lyderiai ir integruotųjų technologijų 
parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP), naujoviškų orlaivių demonstravimo platformų 
(NODP) ir kompleksinių sričių asocijuotieji nariai. Be to, BĮ bendradarbiauja su 
pramonės „pagrindiniais partneriais“, atrinktais paskelbus atvirus ir konkurencingus 
konkursus29. Šiems partneriams suteiktas privataus nario statusas pagal BĮ „Švarus 
dangus 2“ steigimo reglamentą. 

                                                      
27 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės Švarus 

dangus įsteigimo (OL L 30, 2008 2 4, p. 1). 

28 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77). 

29 2008 m. prie pirmojo BĮ „Švarus dangus“ etapo prisijungė 16 lyderių ir 66 asocijuotieji nariai 
(programa „Švarus dangus 1“). Pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 558/2014 priede pateiktų 
įstatų 4 straipsnio 6 dalį „Švarus dangus 1“ programos asocijuotieji nariai išlaiko savo 
statusą iki savo mokslinių tyrimų veiklos pabaigos ir ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
2017 m. užbaigus ketvirtąjį konkursą pagrindiniams partneriams atrinkti, kuris buvo 
paskelbtas 2016 m., BĮ užbaigė narių atranką ir prisijungimo procedūrą dėl daugiau nei 
230 teisės subjektų, kurie dalyvauja programoje „Švarus dangus 2“. Joje dalyvauja 
16 lyderių, įskaitant jų susijusius subjektus ir susijusias trečiąsias šalis, ir atrinkti pagrindiniai 
partneriai, įskaitant jų susijusius subjektus ir susijusias trečiąsias šalis. 
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3.3.3. 3.3.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai30. 

3.3.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 327,8 336,4 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 294,9 294,6 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 341,4 343,8 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 305,8 371,1 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 42 40 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2 Darbuotojai – tai pareigūnai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai 
ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
30 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.cleansky.eu. 
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.3.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas31 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą32 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.3.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
31 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

32 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 



61 

 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.3.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.3.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.3.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 
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Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo 

3.3.9. 3.3.2 lentelėje pateikiama „Švarus dangus 1“ skirtų narių įnašų 2019 m. 
pabaigoje apžvalga. 

3.3.2 lentelė. „Švarus dangus 1“ skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.3.10. BĮ BP 7 programa oficialiai buvo užbaigta 2017 m., o jos įgyvendinimo lygis 
buvo beveik 100 %. 2019 m. BĮ dar vykdė apytiksliai 1,1 milijono eurų sumos, kuri 
susidarė dėl likusių išankstinio finansavimo sumų ir ex post audito rezultatų, 
išieškojimo veiksmus. 

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.3.11. 3.3.3 lentelėje pateikiama „Švarus dangus 2“ skirtų narių įnašų 2019 m. 
pabaigoje apžvalga. 

3.3.3 lentelė. „Švarus dangus 2“ skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.3.12. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą programos 
„Horizontas 2020“ projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis atitinkamai buvo 99,8 % ir 97,3 %. 

Nariai
Pagrindinė 

veikla
Papildoma 
veikla (1) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 800,0 N. d. 800,0 800,0 0,0 0,0 N. d. 800,0
Privatūs nariai 600,0 N. d. 600,0 14,9 594,1 -1,1 N. d. 607,9
Iš viso 1 400,0 N. d. 1 400,0 814,9 594,1 -1,1 N. d. 1 407,9

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį. 

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)

Nariai
Pagrindinė 

veikla
Papildoma 
veikla (1) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 139,7 0,0 0,0 0,0 1 139,7
Privatūs nariai 1 228,5 965,3 2 193,8 18,8 273,9 320,1 899,9 1 512,7
Iš viso 2 983,5 965,3 3 948,8 1 158,5 273,9 320,1 899,9 2 652,4

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.3.13. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ įgyvendino naują VKS ir jau turėjo parengtus pagrindinius kontrolės 
rodiklius, susijusius su visais kontrolės principais, kad įvertintų savo kontrolės veiklos 
veiksmingumą ir nustatytų kontrolės trūkumus.  

3.3.14. Už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus yra atsakinga 
Komisijos bendra audito tarnyba. Remiantis turimais ex post audito rezultatais 2019 m. 
pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų 
klaidų lygį (1,30 %) ir likutinį klaidų lygį (0,92 %) (patvirtinimai ir galutiniai 
mokėjimai)33. Komisija savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento34 
manė, kad „mokslinių tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % 
intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės 
išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su 
mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų 
įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo 
priemonių poveikį, likutinis klaidų lygis kuo labiau priartėtų prie 2 %“. 

3.3.15. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 
2019 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą 
„Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Šie išsamūs 
auditai atskleidė sistemines klaidas, susijusias su deklaruotomis personalo išlaidomis. 
Pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo individualių darbo valandų naudojimas, o tai daryti 
draudžiama tais atvejais, kai išlaidų deklaracijos yra pagrįstos mėnesiniu valandiniu 
atlygiu; ir vieneto įkainių naudojimas, įskaitant vienetų sąmatas, kurios gerokai 
nukrypo nuo faktinių vieneto įkainių. Iš rezultatų matyti, kad BĮ klaidų rizika padidėjo 
dėl didelio privačių narių ir susijusių dalyvių, įgyvendinančių BĮ projektus pagal 
programą „Horizontas 2020“, skaičiaus. 

                                                      
33 BĮ „Švarus dangus“ 2019 m. metinė veiklos ataskaita, p. 91–99. 

34 COM (2011) 809 final. 
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.3.16. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

2017 ir 2018 m. BĮ vyko dažna laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų 
kaita. Laikinųjų darbuotojų kaita 2018 m. gerokai padažnėjo ir pasiekė beveik 17 % 
keturiems projekto pareigūnams išėjus iš darbo. 2018 m. beveik dvigubai dažniau buvo 
naudojamasi pavaduojančių darbuotojų paslaugomis. 

Užbaigtas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą.
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3.4. Naujoviškų vaistų iniciatyvos 
bendroji įmonė (NVI) 

Įvadas 

3.4.1. Briuselyje įsikūrusi Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) BĮ įsteigta 2007 m 
gruodžio mėn. aštuonerių metų laikotarpiui35 (NVI 1). 2014 m. gegužės mėn. Taryba 
priėmė naują steigimo reglamentą, kuriuo pratęsė BĮ veikimo terminą iki 2024 m. 
gruodžio 31 d.36 (NVI 2). 

3.4.2. BĮ NVI – tai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė sveikatos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje. BĮ nariai steigėjai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai atstovauja 
Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD), ir farmacijos sektorius, kuriam atstovauja 
Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA). 

                                                      
35 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės 

įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (OL L 30, 
2008 2 4, p. 38). 

36 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II 
naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 54). 
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3.4.3. 3.4.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai37. 

3.4.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 200,1 179,6 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 134,1 275,6 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 231,3 236,0 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 261,4 485,6 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 53 48 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2 Darbuotojai – tai pareigūnai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai 
ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
37 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.imi.europa.eu.  

http://www.imi.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.4.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas38 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą39 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.4.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
38 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

39 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.4.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.4.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.4.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 

Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo 

3.4.9. 3.4.2 lentelėje pateikiama NVI 1 skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 
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3.4.2 lentelė. NVI 1 narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.4.10. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą BP 7 projektams, pažymėtina, kad 
mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 97 %.  

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.4.11. 3.4.3 lentelėje pateikiama NVI 2 skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 

3.4.3 lentelė. NVI 2 skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.4.12. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą programos 
„Horizontas 2020“ projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis atitinkamai buvo 100 % ir 98 %. 

3.4.13. NVI įgyvendinus keletą taisomųjų priemonių, BĮ rezultatai 2019 m. buvo 
daug geresni atsižvelgiant į naujų mokėjimų asignavimų poreikių planavimą ir 
stebėjimą. Tačiau BĮ turi grąžinti 139,1 milijono eurų 2019 m. įsipareigojimų 
asignavimų į ES biudžetą dėl to, kad 2019 m. metiniame darbo plane buvo numatyta 
mažiau kvietimų teikti pasiūlymus temų. Dėl sumažėjusio vertinimo ekspertų poreikio 
BĮ panaudojo tik 2,8 milijono eurų (arba 49 %) iš 5,8 milijono eurų 2019 m. biudžeto, 
skirto infrastruktūros išlaidoms (2 biudžeto antraštinė dalis). 

Nariai Pagrindinė 
veikla

Papildoma 
veikla (1)

Iš viso Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 1 000,0 N. d. 1 000,0 924,8 0,0 0,0 N. d. 924,8
Privatūs nariai 1 000,0 N. d. 1 000,0 21,9 688,6 69,7 N. d. 780,2
Iš viso 2 000,0 N. d. 2 000,0 946,7 688,6 69,7 N. d. 1 705,0

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)

Nariai Pagrindinė 
veikla

Papildoma 
veikla (1)

Iš viso Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 1 638,0 N. d. 1 638,0 423,7 0,0 0,0 N. d. 423,7
EFPIA 1 425,0 N. d. 1 425,0 15,6 202,6 117,4 N. d. 335,6
Asocijuotieji partneriai 213,0 N. d. 213,0 5,7 8,2 26,8 N. d. 40,7
Iš viso 3 276,0 N. d. 3 276,0 445,0 210,8 144,2 N. d. 800,0

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.4.14. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ įgyvendino naują VKS ir parengė pagrindinius kontrolės rodiklius, kad 
įvertintų kontrolės veiklos veiksmingumą atsižvelgiant į visus vidaus kontrolės principus 
ir susijusias charakteristikas. 2019 m. buvo antrieji metai, kuriais BĮ pagal naują sistemą 
savarankiškai vertino savo vidaus kontrolės veiklą. 

3.4.15. Kalbant apie BP 7 tarpinius ir galutinius mokėjimus, pažymėtina, kad BĮ 
atlieka ex post auditus paramos gavėjo patalpose, o programos 
„Horizontas 2020“ projektų prašymų kompensuoti išlaidas ex post auditus atlieka 
Komisijos bendra audito tarnyba (BAT). Remiantis turimais ex post audito rezultatais 
2019 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie BP 7 projektų 2,5 % reprezentatyvų klaidų lygį ir 
0,66 % likutinį klaidų lygį40 bei programos „Horizontas 2020“ projektų tipinį klaidų lygį 
(0,85 %) ir likutinį klaidų lygį (0,52 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai)41. Komisija 
savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento42 manė, kad „mokslinių 
tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės klaidų 
rizikos dydis yra realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, siūlomas taisyklių 
paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su mokslinių tyrimų projekto išlaidų 
atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad atsižvelgus į visų auditų finansinį poveikį, 
taisymo ir sumų susigrąžinimo priemones daugiamečių programų įgyvendinimo 
pabaigoje likutinis klaidų lygis būtų kuo artimesnis 2 %“. 

3.4.16. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 
2019 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą 
„Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Šių išsamių 
auditų rezultatai atskleidė, kad nebuvo jokių reikšmingų klaidų arba kontrolės 
trūkumų, susijusių su į imtį įtrauktais BĮ paramos gavėjais. 

                                                      
40 BĮ NVI 2 BĮ 2019 m. metinė veiklos ataskaita, 4.3 punktas. 

41 BĮ NVI 2 BĮ 2019 m. metinė veiklos ataskaita, 4.3 punktas. 

42 COM (2011) 809 final. 
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Kiti klausimai 

3.4.17. 2019 m. BĮ gerokai stabilizavo padėtį personalo srityje. Visų pirma 
darbuotojų kaitos lygis sumažėjo nuo 21 % iki 5,6 %, ilgai trukusias laikinojo 
nedarbingumo atostogas turinčių darbuotojų skaičius sumažėjo nuo keturių iki vieno 
darbuotojo, o laikinųjų darbuotojų etato ekvivalentų (FTE) skaičius sumažėjo nuo 5,1 
iki 3,8. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.4.18. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 

2017 m. pabaigoje nepanaudoti ankstesnių metų mokėjimų asignavimai sudarė 
78,7 milijono eurų. Todėl 2017 m. liepos mėn. BĮ valdančioji taryba patvirtino 56 milijonais 
eurų mažesnę naujų veiklos mokėjimo asignavimų tais metais sumą, o 2017 m. lapkričio 
mėn. 25,8 milijono eurų sumažino bendrą ankstesniais metais nepanaudotų mokėjimo 
asignavimų sumą. Tai rodo, kad pastaraisiais metais buvo trūkumų, susijusių su naujų 
mokėjimų asignavimų poreikio planavimu ir stebėjimu. 

Užbaigtas 

2017 

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kuriam 
NVI 2 valdančioji taryba pritarė 2017 m. lapkričio mėn. Veiksmų plane aptarti įvairūs 
veiksmai, kuriuos turi atlikti BĮ, ir tam tikrus veiksmus BĮ jau pradėjo vykdyti. Dauguma 
veiksmų turėtų būti įgyvendinti 2018 ir 2019 m., o tam tikri kiti veiksmai bus įtraukti į kitą 
programavimo laikotarpį. 

Užbaigtas 

2018 

2018 m. pabaigoje nepanaudoti iš ankstesnių metų perkelti mokėjimų asignavimai sudarė 
56,1 milijono eurų. Todėl 2018 m. gruodžio mėn. BĮ valdančioji taryba patvirtino biudžeto 
pataisą, kad einamųjų metų naujus mokėjimų asignavimus sumažintų 36,3 milijono eurų43. 
Palyginti su ankstesniais metais, padėtis pagerėjo NVI įgyvendinus keletą taisomųjų 
priemonių, tačiau išliko trūkumų, susijusių su naujų mokėjimų asignavimų poreikio 
planavimu ir stebėjimu. 

Užbaigtas 

                                                      
43 Trečiasis 2018 m. biudžeto pakeitimas patvirtintas 2018 m. gruodžio 5 d. 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

2018 m. BĮ darbuotojų kaitos lygis buvo aukštas – bendras vidurkis siekė 21 %, ypač tai 
pasakytina apie pagal sutartis dirbančius darbuotojus, kurių kaitos lygis buvo apytiksliai 
60 %. Padėtis pablogėjo dėl aštuonių darbuotojų, kurie turėjo ilgai trukusias laikinojo 
nedarbingumo atostogas; iš jų – keturi nauji atvejai 2018 m. Todėl 2018 m. tik pusė BĮ 
darbuotojų dirbo nuolat, vadinasi, didėjo rizika, kad suplanuoti BĮ veiklos tikslai nebus 
pasiekti. Siekdama 2018 m. išspręsti darbuotojų problemas, BĮ pasinaudojo laikinaisiais 
darbuotojais, kurie sudarė 9,6 % viso darbuotojų skaičiaus. 

Užbaigtas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą.
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3.5. Kuro elementų ir vandenilio 
bendroji įmonė (KEV) 

Įvadas 

3.5.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ, skirta įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą dėl 
kuro elementų ir vandenilio (KEV BĮ), buvo įsteigta 2008 m. gegužės mėn. laikotarpiui 
iki 2017 m gruodžio 31 d.44 (KEV 1). 2014 m. gegužės mėn. Taryba pratęsė BĮ veikimo 
laikotarpį iki 2024 m. gruodžio 31 d.45 (KEV 2). 

3.5.2. KEV BĮ yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, įgyvendinama 
vandenilio ir kuro elementų technologijų tyrimų ir inovacijų srityje. BĮ nariai steigėjai 
yra Europos Sąjunga (ES), kuriai atstovauja Komisija, pramonės grupė („Hydrogen 
Europe“) ir mokslinių tyrimų grupė („Hydrogen Europe Research“). 

                                                      
44 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir 

vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1), iš dalies pakeistas Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1183/2011 (OL L 302, 2011 11 19, p. 3). 

45 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro 
elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108). 
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3.5.3. 3.5.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai46. 

3.5.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 104,2 102,4 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 87,1 79,8  

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 113,9 126,5 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 91,7 85,5 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 28 27 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2 Darbuotojai – tai pareigūnai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai 
ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
46 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.fch.europa.eu. 



79 

 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.5.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas47 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą48 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.5.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
47 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

48 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija; 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.5.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.5.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.5.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 

Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo 

3.5.9. 3.5.2 lentelėje pateikiama KEV 1 skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 
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3.5.2 lentelė. 1 KEV skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.  

3.5.10. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą BP 7 projektams, pažymėtina, kad 
mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 95,1 %.  

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.5.11. 3.5.3 lentelėje pateikiama KEV 2 skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 

3.5.3 lentelė. 2 KEV skirti narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.5.12. Žemą pramonės narių nepiniginių įnašų, susijusių su pagrindine veikla, lygį 
lėmė tai, kad BĮ juos tvirtina gavusi galutinius prašymus kompensuoti išlaidas. Todėl 
dauguma įsipareigotų nepiniginių įnašų bus patvirtinta vėlesniame programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo etape, atlikus projektų galutinį mokėjimą ir parengus 
būtinus finansinių ataskaitų sertifikatus (FAS). 

3.5.13. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą programos 
„Horizontas 2020“ projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis atitinkamai buvo 86,3 % ir 100 %. Įsipareigojimų asignavimai nebuvo 
visiškai panaudoti, nes pagal dvi 2019 m. kvietimo teikti pasiūlymus temas sutartys 
nebuvo skirtos. 

Nariai
Pagrindinė 

veikla
Papildoma 
veikla (1) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 470,0 N. d. 470,0 402,4 19,1 0,0 N. d. 421,5
Privatūs nariai 470,0 N. d. 470,0 17,9 429,6 2,9 N. d. 450,4
Iš viso 940,0 N. d. 940,0 420,3 448,7 2,9 N. d. 871,9

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)

Nariai
Pagrindinė 

veikla
Papildoma 
veikla (1) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 665,0 0,0 665,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Privatūs nariai 95,0 285,0 380,0 6,3 5,4 26,4 667,0 705,1
Iš viso 760,0 285,0 1 045,0 426,3 5,4 26,4 667,0 1 125,1

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.5.14. BĮ nustatė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos 
dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus kontrolės 
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. pabaigoje BĮ jau 
užbaigė trūkumų analizę, pagrįstą dabartine vidaus kontrolės sistema, ir parengė 
rodiklius, kad įvertintų naujų vidaus kontrolės principų veiksmingumą ir susijusias 
charakteristikas. 

3.5.15. Kalbant apie BP 7 tarpinius ir galutinius mokėjimus, pažymėtina, kad BĮ 
atlieka ex post auditus paramos gavėjo patalpose, o programos 
„Horizontas 2020“ projektų prašymų kompensuoti išlaidas ex post auditus atlieka 
Komisijos bendra audito tarnyba (BAT). Remiantis turimais ex post audito rezultatais 
2019 m. pabaigoje, BĮ nurodė BP 7 projektų 2,08 % reprezentatyvų klaidų lygį ir 1,08 % 
likutinį klaidų lygį49 bei programos „Horizontas 2020“ projektų tipinį klaidų lygį (0,94 %) 
ir likutinį klaidų lygį (0,7 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai)50. Komisija savo 
pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento51 manė, kad „mokslinių 
tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės klaidų 
rizikos dydis yra realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, siūlomas taisyklių 
paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su mokslinių tyrimų projekto išlaidų 
atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad atsižvelgus į visų auditų finansinį poveikį, 
taisymo ir sumų susigrąžinimo priemones daugiamečių programų įgyvendinimo 
pabaigoje likutinis klaidų lygis būtų kuo artimesnis 2 %“. 

3.5.16. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, auditavome atsitiktinai į imtį 
įtrauktų programos „Horizontas 2020“ 2019 m. galutinių paramos gavėjų atliktus 
mokėjimus, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Šių išsamių auditų rezultatai 
atskleidė, kad nebuvo jokių reikšmingų klaidų ar kontrolės trūkumų, susijusių su į imtį 
įtrauktais BĮ paramos gavėjais. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.5.17. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 

                                                      
49 2 KEV BĮ 2019 m. metinė veiklos ataskaita, 4.3 punktas. 

50 2 KEV BĮ 2019 m. metinė veiklos ataskaita, 4.3 punktas. 

51 COM (2011) 809 final. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kuriam 
2 KEV BĮ valdančioji taryba pritarė 2018 m. kovo mėn. Veiksmų plane nurodyti įvairūs 
veiksmai, kuriuos turi atlikti BĮ, ir tam tikrus veiksmus BĮ jau pradėjo vykdyti. Dauguma 
veiksmų turėtų būti įgyvendinti 2018 ir 2019 m., o tam tikri kiti veiksmai bus įtraukti į kitą 
programavimo laikotarpį. 

Užbaigtas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą. 
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3.6. Elektroninių komponentų ir 
sistemų siekiant Europos lyderystės 
bendroji įmonė (ECSEL) 

Įvadas 

3.6.1. Briuselyje įsikūrusi Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos 
lyderystės (ECSEL) BĮ buvo įsteigta 2014 m. gegužės mėn.52 laikotarpiui iki 2024 m. 
gegužės 31 d. BĮ ECSEL pakeitė bendrąsias įmones ENIAC ir ARTEMIS, kurios nustojo 
veikti 2014 m. birželio 26 d., ir perėmė jų teises ir pareigas. BĮ ECSEL savarankiškai 
pradėjo veikti 2014 m. birželio 27 d. 

3.6.2. BĮ ECSEL yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, veikianti 
nanoelektronikos srityje ir vykdanti įterptųjų kompiuterinių sistemų tyrimus. BĮ nariai 
steigėjai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai atstovauja Komisija (Ryšių tinklų, turinio ir 
technologijų GD), ECSEL dalyvaujančios valstybės53 ir trys pramonės asociacijos 
(AENEAS, ARTEMISIA ir „EPoSS“), atstovaujančios įmonėms ir mokslinių tyrimų 
organizacijoms, veikiančioms įterptųjų ir kibernetinių fizinių sistemų, pažangiosios 
sistemos integravimo ir mikroelektronikos ir nanoelektronikos srityse. 

                                                      
52 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji 

įmonė ECSEL (OL L 169, 2014 6 7, p. 152). 

53 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, 
Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, 
Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, 
Vokietija ir Turkija. 
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3.6.3. 3.6.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai54. 

3.6.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 172,6 290,1 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 197,7 187,3 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 232,5 310,6 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 204,0 194,2 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 29 30 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2  Darbuotojai – tai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 
deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
54 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.ecsel.eu. 
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.6.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas55 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą56 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.6.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
55 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

56 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija; 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.6.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.6.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.6.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 

Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo 

3.6.9. 2019 m. pabaigoje ES iš BP 7 fondo BĮ ECSEL BP 7 veiklai bendrai finansuoti 
skyrė 637,6 milijono eurų (ši suma 2014 m. birželio mėn. buvo perimta iš bendrųjų 
įmonių ARTEMIA ir ENIAC) ir papildomi 17,9 milijono eurų buvo skirti susijusioms 
administracinėms išlaidoms bendrai finansuoti. Bendri BP 7 veiklos įsipareigojimai, 
kuriuos 2014 m. birželio mėn. perėmė BĮ ECSEL, sudarė 447,3 milijono eurų (ARTEMIS – 
101,4 milijono eurų ir ENIAC – 345,9 milijono eurų). 2019 m. pabaigoje BĮ ECSEL 
panaikino 21,8 milijono eurų (ARTEMIS – 10,7 milijono eurų ir ENIAC – 11,1 milijono 
eurų) ir sumokėjo 372,5 milijono eurų (ARTEMIS – 78,4 milijono eurų ir ENICA – 
294,1 milijono eurų). 
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3.6.10. BĮ 2019 m. turimų BP 7 bendrai finansuojamų projektų mokėjimų 
asignavimų (44,8 milijono eurų) įvykdymo lygis sudarė 45,3 % mokėjimų asignavimų, 
skirtų BP 7 projektams bendrai finansuoti, įvykdymo lygis buvo 45,3 %. Šį žemą 
įvykdymo lygį daugiausia lėmė tai, kad nacionalinės finansavimo institucijos (NFI) 
vėlavo pateikti projektų baigimo sertifikatus vykdomai projekto BP 7 veiklai. Kadangi 
programa buvo užbaigta 2017 m. pabaigoje, dėl šių vėlavimų padidėja rizika, kad BĮ jau 
skirtos BP 7 lėšos nebus iki galo panaudotos. 

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.6.11. 3.6.2 lentelėje pateikiama BĮ ECSEL skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje 
apžvalga. 

3.6.2 lentelė. ECSEL programos „Horizontas 2020“ veiklai skirti narių 
įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.6.12. Iš 30 ECSEL dalyvaujančiųjų valstybių reikalaujama sumokėti finansinius 
įnašus, kurių suma būtų ne mažesnė nei 1 170 milijonų eurų ir kurie būtų skirti BĮ ECSEL 
pagrindinei veiklai finansuoti57. 2019 m. pabaigoje dalyvaujančiosios valstybės, 
dalyvavusios 2014–2018 m. kvietimuose teikti pasiūlymus58, pasirašė sutartinius 
įsipareigojimus, kurių suma sudarė 763,5 milijono eurų, ir atliko mokėjimus už 
341,6 milijoną eurų (29,2 % visų reikalingų įnašų). Žemą dalyvaujančiųjų valstybių įnašų 
lygį lemia tai, kad tam tikros dalyvaujančiosios valstybės pripažino ir teikė ataskaitas 

                                                      
57 Reglamento (ES) Nr. 561/2014 4 straipsnio 1 dalis. 

58 Iš 30 ECSEL dalyvaujančiųjų valstybių 2014 m. kvietime teikti pasiūlymus dalyvavo 
19 dalyvaujančių valstybių, 2015 m. kvietime tiekti pasiūlymus – 15, 2016 m. kvietime teikti 
pasiūlymus – 24, 2017 m. kvietime teikti pasiūlymus – 18 ir 2018 m. kvietime teikti 
pasiūlymus – 21 valstybė narė. 

Nariai
Pagrindinė 

veikla
Papildoma 
veikla (1) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (CONNECT GD) 1 185,0 N. d. 1 185,0 681,5 0,0 0,0 N. d. 681,5
Privatūs nariai 1 657,5 N. d. 1 657,5 14,9 102,5 705,4 N. d. 822,8
Iš viso 2 842,5 N. d. 2 842,5 696,4 102,5 705,4 N. d. 1 504,3

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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apie išlaidas BĮ ECSEL užbaigus programos „Horizontas 2020“ projektus, kuriuos jos 
remia.  

3.6.13. BĮ ECSEL faktinį pramonės narių nepiniginių įnašų dydį gali apskaičiuoti tik 
patvirtinusi dalyvaujančių šalių įnašus programos pabaigoje. Būtent todėl 2019 m. 
pabaigoje buvo pranešta apie didelę 705,4 milijonų eurų pramonės narių nepiniginių 
įnašų sumą, kuri dar nebuvo patvirtinta. 

3.6.14. Kalbant apie 2019 m. BĮ biudžetą, skirtą programos 
„Horizontas 2020“ projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis atitinkamai buvo 100 % ir 89 %. Išankstinio programos 
„Horizontas 2020“ projektų, atrinktų pagal 2018 ir 2019 m. kvietimus teikti pasiūlymus, 
mokėjimai sudarė 67 % veiklai skirtų mokėjimų tais metais vertės. 

3.6.15. Atsižvelgiant į BĮ poreikius, nepanaudoti mokėjimų asignavimai gali būti 
įtraukti į paskesnių trijų finansinių metų biudžetą. BĮ perskirstė 19 milijonų eurų 
ankstesniais metais nepanaudotų mokėjimų asignavimų ir įtraukė juos į 2019 m. 
veiklos biudžetą, taip padidindama programos „Horizontas 2020“ pradinio biudžeto 
dotacijų mokėjimus nuo 163 milijonų eurų iki 182 milijonų eurų. BĮ šį perskirstymą 
pagrindė tikėtinu didesniu prašymų kompensuoti išlaidas 2019 m. skaičiumi, susijusiu 
su 2014 ir 2015 m. paskelbtais programos „Horizontas 2020“ kvietimais teikti 
pasiūlymus. 2019 m. pabaigoje buvo įvykdyta tik 59 % perskirstyto biudžeto.  

Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.6.16. Administraciniai susitarimai, kuriuos bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC 
sudarė su NFI, buvo toliau tebetaikomi, nes tos bendrosios įmonės buvo sujungtos į BĮ 
ECSEL. Pagal šiuos susitarimus bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC ex post audito 
strategijos iš esmės buvo grindžiamos NFI pareiga atlikti projekto prašymų 
kompensuoti išlaidas auditą59. BĮ ECSEL ėmėsi priemonių, kad įvertintų, kaip NFI 
įgyvendina ex post auditą, ir gavo NFI rašytinius pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad 
jų nacionalinių procedūrų įgyvendinimas reiškia pagrįstą patikinimą dėl operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Tačiau NFI naudojama metodika ir procedūros yra labai 
skirtingos, todėl BĮ ECSEL negali apskaičiuoti BP 7 mokėjimų bendro patikimo klaidų 
lygio svertinio vidurkio arba likutinio klaidų lygio. 

                                                      
59 Pagal ARTEMIS ir ENIAC patvirtintas ex post audito strategijas BĮ privalo bent kartą per 

metus įvertinti, ar iš valstybių narių gautoje informacijoje nurodytas pakankamas 
patikinimas dėl atliktų operacijų tvarkingumo ir teisėtumo. 
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3.6.17. Kalbant apie BP 7 projektus, pažymėtina, kad BĮ ECSEL 2019 m. atlikti 
mokėjimai sudarė 20,3 milijono eurų (2018 m.: 41 milijoną eurų), o tai sudarė 11,2 % 
(2018 m.: 22 %) visų veiklai skirtų mokėjimų, kuriuos BĮ atliko 2019 m. Šiems visiems 
BP 7 programos mokėjimams taikėme Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD nustatytą 
likutinį klaidų lygį, kuris 2019 m. pabaigoje buvo 3,52 %60. 

3.6.18. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ dar nebuvo pradėjusi įgyvendinimo proceso. 

3.6.19. Už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus yra atsakinga 
Komisijos bendra audito tarnyba61. Remiantis turimais ex post audito rezultatais 
2019 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų 
reprezentatyvų klaidų lygį (3 %) ir likutinį klaidų lygį (1,48 %) (patvirtinimai ir galutiniai 
mokėjimai)62. Komisija savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento63 
manė, kad „mokslinių tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % 
intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės 
išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su 
mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų 
įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo 
priemonių poveikį, likutinis klaidų dydis kuo labiau priartėtų prie 2 %“. 

3.6.20. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 
2019 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą 
„Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Šie išsamūs 
auditai atskleidė sistemines klaidas, susijusias su deklaruotomis personalo išlaidomis. 
Pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo susiję su tuo, kad įmonės savininkas neteisingai 
apskaičiavo valandinio atlygio dydį ir neteisingai naudojo metinio valandinio atlygio 
dydžius, kurie nebuvo pagrįsti pasibaigusiais finansiniais metais. 

                                                      
60 Mokslinių tyrimų ir inovacijų 2019 m. metinė veiklos ataskaita, p. 36. 

61 Tarybos reglamento (ES) Nr. 561/2014 13 straipsnio 2 dalis. 

62 BĮ ECSEL 2019 m. metinė veiklos ataskaita, III dalis „Vidaus kontrolė“. 

63 COM (2011) 809 final. 
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Pastaba dėl kitų klausimų 

3.6.21. BĮ ECSEL turi pagerinti vidinę komunikaciją, kad išsiaiškintų, kuriems 
paramos gavėjams gresia bankrotas, ir laiku praneštų apie išankstinio finansavimo 
nesusigrąžinimo riziką. Todėl metinėse finansinėse ataskaitose nurodyta išankstinio 
finansavimo suma gali būti pernelyg didelė. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.6.22. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 
2017 ir 2018 m. pastebėjome rimtus viešųjų administracinių paslaugų pirkimų procedūrų 
valdymo trūkumus (pavyzdžiui, netinkamai parinktos viešųjų pirkimų procedūros, 
neišsamus teiktinų paslaugų apibūdinimas ir per vėlai pasirašomi pakeitimai). 

Užbaigtas 

2017 

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kuriam BĮ 
ECSEL valdančioji taryba pritarė 2018 m. balandžio mėn. Veiksmų planas apima įvairius 
veiksmus, kuriuos turi įgyvendinti BĮ, o tam tikri veiksmai jau yra užbaigti. Dauguma 
veiksmų turėtų būti įgyvendinti 2019 m., o kai kurie veiksmai buvo laikomi 
nepatenkančiais į BĮ ECSEL veiklos sritį. 

Vykdomas 

2018 
2018 m. galutinis mokėjimas įgyvendinant susitarimą dėl paslaugų lygio (SPL), sudarytą su 
vienu iš trijų pramonės asociacijos narių teikti komunikacijos ir renginių organizavimo 
paslaugas, buvo atliktas be būtinų patvirtinamųjų dokumentų. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

2018 m. BĮ nustatė, kad dėl grynųjų pinigų įnašų, skirtų administracinėms išlaidoms, kurių 
suma buvo daugiau nei 1 milijonas eurų, BĮ ENIAC nebuvo išrašiusi sąskaitų faktūrų 
pramonės nariui AENEAS prieš įsteigiant BĮ ECSEL. Kad panaikintų grynųjų pinigų, 
reikalingų administracinėms išlaidoms, trūkumą, BĮ gavo 1 milijoną eurų iš savo narių kaip 
„išankstinį mokėjimą grynaisiais pinigais“, iš kurių 320 000 eurų iš Komisijos ir 
680 000 eurų iš pramonės narių. BĮ turėtų nedelsiant išduoti debetinį dokumentą. 
Tolesni veiksmai: 2019 m. BĮ ECSEL susitarė dėl mokėjimų grafiko, kad stabilizuotų padėtį, 
ir išdavė pirmąjį vykdomąjį raštą 549 500 eurų sumai susigrąžinti iš AENEAS. Laikantis 
mokėjimo tvarkaraščio, likusi 550 023 eurų suma bus susigrąžinta 2020 m. 

Vykdomas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
3.6.18. 2020 m. BĮ pradėjo vykdyti perėjimą prie naujos vidaus kontrolės sistemos 
(VKS) ir parengė veiksmų planą. Šiuo metu BĮ nustato vidaus kontrolės stebėsenos 
kriterijus, kuriuos vėliau patvirtins vadovybė. Prieš užbaigdama perėjimą prie naujosios 
VKS, bendroji įmonė ECSEL toliau taiko savo išsamų esamų vidaus kontrolės standartų 
(VKS) rinkinį ir atlieka jo stebėseną.
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3.7. Biologinės pramonės sektorių 
bendroji įmonė (BPS) 

Įvadas 

3.7.1. Briuselyje įsikūrusi Biologinės pramonės sektorių (BPS) BĮ buvo įsteigta 
2014 m. gegužės mėn.64 dešimties metų laikotarpiui, o savarankiškai pradėjo veikti 
2015 m. spalio 26 d. 

3.7.2. BĮ BPS yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, įgyvendinama 
biologinės pramonės sektorių veikloje. Nariai steigėjai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai 
atstovauja Komisija, ir pramonės partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės 
sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas). 

3.7.3. 3.7.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai65. 

                                                      
64 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės 

pramonės sektorių bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 130). 

65 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje www.bbi-
europe.eu. 

http://www.bbi-europe.eu/
http://www.bbi-europe.eu/
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3.7.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 132,5 91,6 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 138,6 119,5 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 182,1 118,1 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 141,6 120,9 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 22 23 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2  Darbuotojai – tai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 
deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.7.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas66 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą67 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

                                                      
66 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

67 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija; 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.7.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.7.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.7.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.7.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 
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Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.7.9. 3.7.2 lentelėje pateikiama BĮ skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje apžvalga. 

3.7.2 lentelė. NVI 1 narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.7.10. Bendrą 916 milijonų eurų nepiniginių įnašų sumą, 2019 m. pabaigoje 
skirtą papildomai veiklai, apytiksliai sudaro 216 milijonų eurų nepiniginių įnašų, apie 
kuriuos pranešta 2019 m., tačiau, prasidėjus COVID-19 pandemijai, jų patvirtinimo 
procesas nebuvo užbaigtas. 

3.7.11. Iš minimalios 182,5 milijono eurų grynųjų pinigų įnašų sumos68 tik 
3,25 milijono eurų buvo sumokėta 2019 m. pabaigoje. BPS steigimo reglamentas69 
buvo iš dalies pakeistas, kad pramonės nariai galėtų teikti savo piniginius įnašus 
projektų lygmeniu. Nepaisant šio pakeitimo, vis tiek kyla didelė rizika, kad pramonės 
nariai BPS programos pabaigoje nepasieks minimalios veiklai skirtos grynųjų pinigų 
įnašų sumos. Todėl 2018 m. pabaigoje Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijos GD) 
nusprendė 140 milijonų eurų sumažinti 205 milijonų eurų sudarantį 2020 m. BĮ 
biudžetą70. 

3.7.12. 2019 m. pabaigoje BĮ panaudojo tik 87 % turimų įsipareigojimų 
asignavimų, nes 2019 m. atlikus kvietimo teikti pasiūlymus vertinimą gauta mažiau 
pasiūlymų, atitinkančių finansavimo reikalavimus pagal konkrečią temą, nei tikėtasi. 

                                                      
68 BĮ BPS įstatų 12 straipsnio 4 dalis (Reglamento (ES) Nr. 560/2014 I priedas). 

69 2018 m. sausio 23 d. Reglamentas (ES) Nr. 2018/121, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama BĮ BPS. 

70 Šią sumą sudaro 2017 m. biudžeto 50 milijonų eurų sustabdymas ir 2018 m. biudžeto 
20 milijonų eurų sustabdymas, apie kuriuos buvo pranešta. 

Nariai
Pagrindinė 
veikla (1)

Papildoma 
veikla (2) Iš viso

Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (RTD GD) 975,0 0,0 975,0 414,6 0,0 0,0 0,0 414,6
Privatūs nariai 975,0 1 755,0 2 730,0 13,1 16,8 52,0 916,1 998,0
Iš viso 1 950,0 1 755,0 3 705,0 427,7 16,8 52,0 916,1 1 412,6

(1) Privatiems nariams numatyta suma apima 182,5 milijono eurų minimalių finansinių įnašų į pagrindinę veiklą. 
(2) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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3.7.13. 2019 m. pabaigoje BĮ panaudojo 76 % turimų programos 
„Horizontas 2020“ projektų mokėjimų asignavimų. Išankstinio programos 
„Horizontas 2020“ projektų, atrinktų pagal 2018 m. kvietimą teikti pasiūlymus, 
mokėjimai sudarė 62 % veiklai skirtų mokėjimų tais metais vertės. 

3.7.14. Atsižvelgiant į BĮ poreikius, nepanaudoti mokėjimų asignavimai gali būti 
įtraukti į paskesnių trijų finansinių metų biudžetą. Nepaisant to, kad pirmuoju 
taisomuoju biudžetu buvo panaikinti 18 milijonų eurų, siekiant kompensuoti 
ankstesnių metų mokėjimų asignavimų atnaujinimą (25,5 milijono eurų), nepanaudotų 
mokėjimų asignavimų lygis 2019 m. pabaigoje padidėjo iki 44 milijonų eurų. Šį 
padidėjimą daugiausia lėmė netikėti projektų vėlavimai 2019 m. 

Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.7.15. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus 
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. 
pabaigoje BĮ užbaigė trūkumų, palyginti su dabartine vidaus kontrolės sistema, analizę 
ir parengė veiklos rezultatų rodiklius dėl visų naujų vidaus kontrolės principų ir 
susijusių charakteristikų. BPS valdančioji taryba 2020 m. vasario mėn. patvirtino naują 
vidaus kontrolės sistemą. 

3.7.16. Komisijos bendra audito tarnyba yra atsakinga už BĮ atliktų mokėjimų 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ex post auditus. Remiantis turimais ex post 
audito rezultatais 2019 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos 
„Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį (0,6 %) ir likutinį klaidų lygį 
(0,47 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai)71. Komisija savo pasiūlyme dėl 
programos „Horizontas 2020“ reglamento72 manė, kad „mokslinių tyrimų išlaidoms 
pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra 
realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo 
priemones ir susijusią riziką, siejamą su mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. 
Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį 
visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo priemonių poveikį, likutinis klaidų lygis kuo 
labiau priartėtų prie 2 %“. 

                                                      
71 BĮ BPS 2019 m. metinė veiklos ataskaita, p. 198–203. 

72 COM (2011) 809 final. 



101 

 

3.7.17. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 
2019 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą 
„Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Išsamūs 
auditai atskleidė smulkias kiekybiškai įvertinamas klaidas, susijusias su deklaruotomis 
personalo išlaidomis. Pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo susiję su tuo, kad metinis 
valandinis atlygis nebuvo pagrįstas pasibaigusiais finansiniais metais, o mėnesinis 
valandinis atlygis buvo pernelyg didelis, nes vienkartinės premijos išmokos per metus 
buvo paskirstytos neproporcingai. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.7.18. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga.
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kuriam BPS 
valdančioji taryba pritarė 2018 m. kovo mėn. BĮ iš esmės sutiko su rekomendacijomis ir ėmėsi 
tam tikrų veiksmų, kad išspręstų pagrindines tarpiniame vertinime nurodytas problemas. 
Remiantis veiksmų planu, dauguma veiksmų, kuriuos reikia įvykdyti atsižvelgiant į 
rekomendacijas, turėtų būti įgyvendinti 2018 ir 2019 m. 

Užbaigtas 

2018 

2018 m. BĮ BPS atliko peržiūrą, kad atnaujintų BPS konsorciumą sudarančių subjektų narystės 
statusą; juo grindžiamas pramonės narių negrynųjų pinigų įnašų, kuriais prisidedama prie BĮ 
pagrindinės veiklos patvirtinimas ir pripažinimas. Tokia peržiūra laikoma gera praktika ir 
turėtų būti atliekama reguliariai. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Iš minimalios 182,5 milijono eurų grynųjų pinigų įnašų sumos73 tik 0,8 milijono eurų buvo 
sumokėta 2018 m. pabaigoje. BPS steigimo reglamentas74 buvo iš dalies pakeistas, kad 
pramonės nariai galėtų teikti savo piniginius įnašus projektų lygmeniu. Tačiau vis tiek kyla 
didelė rizika, kad pramonės nariai BPS programos pabaigoje nepasieks mažiausios veiklai 
skirtos grynųjų pinigų įnašų sumos. Todėl 2018 m. pabaigoje Komisija (Mokslinių tyrimų ir 
inovacijos GD) nusprendė 140 milijonų eurų sumažinti 205 milijonų eurų sudarantį 2020 m. BĮ 
biudžetą75. 

Vykdomas 

2018 
Dėl 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus koncepcijos ir pasiūlymų vertinimo sistemos valdymo 
viena iš dviejų kvietimo pavyzdinių temų liko nefinansuota, nors pagal abi temas buvo gauti 
tinkami finansuoti ir labai gerai įvertinti pasiūlymai. 

Užbaigtas 

                                                      
73 BĮ BPS įstatų 12 straipsnio 4 dalis (Reglamento (ES) Nr. 560/2014 I priedas). 

74 2018 m. sausio 23 d. Reglamentas (ES) Nr. 2018/121, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama BĮ BPS. 

75 Šią sumą sudaro praneštas 2017 m. biudžeto 50 milijonų eurų sustabdymas ir 2018 m. biudžeto 20 milijonų eurų sustabdymas. 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą.
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3.8. Bendroji įmonė 
„Shift2Rail“ bendroji įmonė (S2R) 

Įvadas 

3.8.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ „Shift2Rail“ (S2R), buvo įsteigta 2014 m. birželio 
mėn.76 dešimties metų laikotarpiui, o savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės 
24 d.  

3.8.2. BĮ S2R yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, įgyvendinama 
geležinkelių sektoriuje. Nariai steigėjai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai atstovauja 
Komisija, ir geležinkelių pramonės partneriai (pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, 
t. y. geležinkelių įrangos gamintojai, geležinkelių bendrovės, infrastruktūros valdytojai 
ir tyrimų centrai). Kiti subjektai bendrosios įmonės veikloje gali dalyvauti kaip 
asocijuotieji nariai. 

3.8.3. 3.8.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai77. 

                                                      
76 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama BĮ 

„Shift2Rail“ (OL L 177, 2014 6 7, p. 9). 

77 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.shift2rail.org. 
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3.8.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais 
eurų) 61,8 69,4 

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais 
(milijonais eurų) 79,1 80,9 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 81,6 81,6 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 83,1 84,8 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 23 22 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2  Darbuotojai – tai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 
deleguotieji nacionaliniai ekspertai. Į skaičiavimą neįtrauktas sutartininkas, 2019 m. 
pabaigoje pasamdytas vieniems metams, kad pakeistų laikinąjį darbuotoją, esantį 
ilgalaikėse laikinojo nedarbingumo atostogose. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.8.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas78 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą79 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

                                                      
78 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

79 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija; 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.8.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.8.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.8.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

 

3.8.8. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 
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Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo 

3.8.9. 3.8.2 lentelėje pateikiama BĮ skirtų narių įnašų 2019 m. pabaigoje apžvalga. 

3.8.2 lentelė. S2R narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

3.8.10. 2019 m. pabaigoje BĮ panaudojo atitinkamai 100 % ir 76 % turimų 
programos „Horizontas 2020“ projektų įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų 
asignavimų. Išankstinio programos „Horizontas 2020“ projektų, atrinktų pagal 2019 m. 
kvietimą teikti pasiūlymus, mokėjimai sudarė 65 % veiklai skirtų mokėjimų tais metais 
vertės. 

Pastabos dėl vidaus kontrolės 

3.8.11. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir 
veiklos dokumentų peržiūromis vietoje. Veikdama kaip ES įstaiga, BĮ yra įpareigota 
įgyvendinti Komisijos naują vidaus kontrolės sistemą (VKS), kuri yra pagrįsta 17 vidaus 
kontrolės principų. 2019 m. pabaigoje BĮ jau užbaigė trūkumų analizę, pagrįstą 
dabartine vidaus kontrolės sistema, ir parengė rodiklius, kad įvertintų naujų vidaus 
kontrolės principų veiksmingumą ir susijusias charakteristikas. 

3.8.12. Komisijos bendra audito tarnyba yra atsakinga už BĮ atliktų mokėjimų 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ex post auditus. Remiantis turimais ex post 
audito rezultatais 2019 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos 
„Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį (1,54 %) ir likutinį klaidų lygį 
(0,91 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai)80. Komisija savo pasiūlyme dėl 
programos „Horizontas 2020“ reglamento81 manė, kad „mokslinių tyrimų išlaidoms 
pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra 

                                                      
80 BĮ S2R 2019 m. metinė veiklos ataskaita, p. [162]. 

81 COM (2011) 809 final. 

Nariai Pagrindinė 
veikla

Papildoma 
veikla (1)

Iš viso Grynieji 
pinigai

Patvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Pateikti, 
nepatvirtinti 
nepiniginiai 

įnašai

Piniginiai 
įnašai 

papildomai 
veiklai

Iš viso

ES (MOVE GD) 398,0 0,0 398,0 221,7 0,0 0,0 0,0 221,7
Privatūs nariai 350,0 120,0 470,0 8,2 68,6 74,6 182,5 333,9
Iš viso 748,0 120,0 868,0 229,9 68,6 74,6 182,5 555,7

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo 
priemones ir susijusią riziką, siejamą su mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. 
Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį 
visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo priemonių poveikį, likutinių klaidų dydis kuo 
labiau priartėtų prie 2 %“. 

3.8.13. Atlikdami veiklos mokėjimų kontrolę, atsitiktinai auditavome į imtį 
įtrauktų programos „Horizontas 2020“ 2019 m. galutinių paramos gavėjų atliktus 
mokėjimus, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius. Išsamūs auditai atskleidė 
smulkias kiekybiškai įvertinamas klaidas, susijusias su deklaruotomis personalo 
išlaidomis. Pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo į atostogas įtrauktas darbo laikas ir vieneto 
dydžio naudojimas, įskaitant apskaičiuotuosius elementus, kurie gerokai skyrėsi nuo 
faktinių vieneto dydžių.  

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.8.14. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2017 Iš 2017 m. pabaigoje susidariusios situacijos paaiškėjo, kad svarbiausi vidaus kontrolės 
standartai buvo iš esmės įgyvendinti, o tam tikrus veiksmus reikės užbaigti 2018 m. Užbaigtas 

2017 

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kurį 
valdančioji taryba patvirtino 2018 m. birželio 28 d. Nors pagal dabartinę bendrąją 
finansinę programą nebus įmanoma atsižvelgti į visas tarpiniame vertinime pateiktas 
rekomendacijas, kai kurie veiksmų plane numatyti veiksmai jau buvo pradėti, tuo tarpu 
kitus veiksmus, atsižvelgiant į jų pobūdį ir dabartinį teisinį pagrindą, tikimasi įgyvendinti 
per 2018–2020 m. laikotarpį. 

Vykdomas 

2018 
Kad padidintų vienkartinio finansavimo schemos veiksmingumą ir efektyvumą, BĮ turi 
toliau gerinti paramos gavėjų duomenų bazėje pateikiamų finansinių duomenų kokybę ir 
vertinimo ataskaitos santraukoje atskleisti svarbias ekspertų pastabas. 

Užbaigtas 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą.
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Bendroji įmonė, vykdanti veiklą pagal 

EURATOM 
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3.9. Europos ITER įgyvendinimo ir 
branduolių sintezės energetikos 
vystymo bendroji įmonė (F4E) 

Įvadas 

3.9.1. Europos ITER82 įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (BĮ 
F4E) BĮ buvo įsteigta 2007 m. kovo mėn.83 35 metų laikotarpiui. Nors pagrindinė 
branduolių sintezės veikla turėjo būti vystoma Kadaraše Prancūzijoje, BĮ būstinė yra 
Barselonoje. 

3.9.2. BĮ nariai steigėjai yra Euratomas, kuriam atstovauja Komisija, Euratomo 
valstybės narės ir Šveicarija, kuri su Euratomu sudarė bendradarbiavimo susitarimą. 

                                                      
82 Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius. 

83 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai 
lengvatas (OL L 90, 2007 3 30, p. 58), iš dalies pakeistas 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
sprendimu 2013/791/Euratomas (OL L 349, 2013 12 21, p. 100) ir 2015 m. vasario 10 d. 
Tarybos sprendimu 2015/224 (OL L 37, 2015 2 13, p. 8). 
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3.9.3. 3.9.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai F4E BĮ skaičiai84. 

3.9.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai 

 2019 2018 

Biudžetas mokėjimų asignavimais (milijonais eurų) 721,1 794,8 

Biudžetas įsipareigojimų asignavimais (milijonais eurų) 689,5 649,9 

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1 761,2 847,4 

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1 729,7 706,2 

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2 439 442 

1  Turimą biudžetą sudaro ankstesnių metų nepanaudoti asignavimai, kuriuos BĮ iš naujo 
įtraukė į einamųjų metų biudžetą, asignuotosios pajamos ir perskirstymai kitiems 
metams. 

2  Darbuotojai – tai laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 
deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

                                                      
84 Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje 

www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

Nuomonė 
3.9.4. Mes auditavome: 

a) BĮ finansinę būklę atspindinčias finansines ataskaitas85 ir ataskaitas apie 
biudžeto vykdymą86 finansiniais metais, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., 
ir 

b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.9.5. Mūsų manymu, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ 
finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiama BĮ 
finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, grynųjų pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta BĮ finansiniame 
reglamente ir laikantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintų apskaitos 
taisyklių. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                      
85 Finansines ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos aiškinamosios 
pastabos. 

86 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose apibendrinamos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija; 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.9.6. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.9.7. Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

Dėmesys klausimams 

3.9.8. Neprieštaraudami pirmiau išreikštai nuomonei, norime atkreipti dėmesį 
į toliau pateiktą klausimą. 2016 m. lapkričio mėn. ITER taryba87 patvirtino naują 
ITER projekto bazinį scenarijų. Pagal naują ITER bazinį scenarijų pirmasis plazmos 
gamybos88 ir veiklos etapas turi prasidėti 2025 m., o statybos etapas turi būti 
baigtas 2035 m. Pagal ankstesnį 2010 m. bazinį scenarijų buvo planuota, kad 
statybų etapas bus užbaigtas 2020 m.89 Naujas bazinis scenarijus laikomas 
anksčiausia techniškai įmanoma data90. 

3.9.9. BĮ F4E perskaičiavo savo įnašą į projekto statybos etapą, kurį sudarė 
12 milijardų eurų (2008 m. verte), palyginti su 6,6 milijardo eurų (2008 m. verte), 
kuriuos 2010 m. patvirtino ES Taryba91. Šis įvertis neapima nenumatytų atvejų, 
nors Komisija pažymėjo, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų numatyti iki 24 mėnesių 
laikotarpį, o biudžeto – 10–20 % išteklių92. 

3.9.10. 2018 m. balandžio mėn.93 ES Taryba įgaliojo Komisiją Euratomo vardu 
patvirtinti naują ITER bazinį scenarijų ir dar kartą patvirtino įsipareigojimą 
užtikrinti turimus išteklius pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP), 
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nepriklausomai nuo kokių nors paskesnių DFP derybų, kurių metu bus nustatyti 
būsimo finansavimo aspektai94. 

3.9.11. Nors, siekiant pagerinti BĮ įnašo į projekto statybos etapą valdymą ir 
kontrolę, buvo imtasi teigiamų priemonių, vis tiek išlieka rizika, kad išlaidos toliau 
didės ir, palyginti su dabartiniu baziniu scenarijumi, bus vėluojama įgyvendinti 
projektą. 

3.9.12. 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš ES ir Euratomo. 
Pereinamasis derybų dėl naujos partnerystės su Euratomu laikotarpis baigiasi 
2020 m. gruodžio 31 d. Derybų rezultatas gali turėti didelį poveikį BĮ F4E veiklai po 
2020 m. ir ITER projektui. 

 

3.9.13. Toliau pateiktomis pastabomis nekeliamos abejonės dėl Audito Rūmų 
nuomonės. 

                                                      
87 2016 m. lapkričio 16 ir 17 d. 19-oji ITER taryba. ITER taryba yra tarptautinės organizacijos 

ITER valdymo organas. 

88 „Pirmoji plazma“ yra branduolių sintezės įrenginio statybų etapas, kuriame bus galima 
išbandyti pagrindinius įrenginio komponentus. Šis etapas taip pat žymi veiklos etapo 
pradžią. 

89 2010 m. gegužės 4 d. COM (2010) 226 final. 

90 Kaip nurodyta penktajame nepriklausomos peržiūros grupės metiniame vertinime (2016 m. 
spalio 31 d.) ir BĮ F4E projekto grupės vadovo ataskaitoje, 2016 m. gruodžio mėn. pateiktoje 
valdančiajai tarybai. 

91 2010 m. liepos 7 d. Tarybos išvados dėl ITER įgyvendinimo padėties (nuorodos 
Nr. 11 902/10). 

92 COM (2017) 319 final, 2017 6 14 (su Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu 
SWD (2017) 232 final, 2017 06 14), V skyrius „Projekto ITER perspektyvos“. 

93 2010 m. ES Tarybos patvirtinta 6,6 milijardo eurų (2008 m. verte) suma šiuo metu yra BĮ 
išlaidų iki 2020 m. viršutinė riba. 

94 Europos Sąjungos Taryba, 7881/18, patvirtinta 2018 m. balandžio 12 d. 
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Pastabos dėl biudžeto ir finansų valdymo 

3.9.14. Galutinis 2019 m. turimo biudžeto vykdymas apėmė 729,7 milijono eurų 
įsipareigojimų asignavimų ir 761,2 milijono eurų mokėjimų asignavimų. Įsipareigojimų 
ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai buvo 99,8 % ir 97,1 %. 

3.9.15. 2019 m. 3.4 skyriaus biudžetas „Kitos veiklos išlaidos“ padidėjo 85 %, t. y. 
iki 7,4 milijono eurų, palyginti su 2018 m. Ši biudžeto išlaidų kategorija naudojama 
įvairių rūšių išlaidoms (t. y. išorėje ir organizacijos viduje samdomų žmogiškųjų išteklių 
išlaidos, misijos išlaidos, teisinės pagalbos išlaidos ir pan.) finansuoti. Siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi biudžeto skaidrumo ir konkretumo principų, kiekvienam biudžeto 
skyriui reikėtų sukurti atskirą biudžeto išlaidų kategoriją. 

Pastabos dėl viešųjų pirkimų 

3.9.16. Vienos didelės vertės viešųjų pirkimų procedūros iš pradžių paskelbti 
tvarkaraščiai ir terminai buvo nerealistiški, nes juose buvo nevisiškai atsižvelgta į paties 
proceso (t. y. patikrų vietose) arba sutarties sudėtingumą.  

3.9.17. Kalbant apie vertinimo procesą, vienu atveju administracinė našta, susijusi 
su konkretaus sertifikavimo lygiavertiškumo įrodymu, kurio reikalaujama pagal 
atrankos kriterijus, galėjo atgrasyti potencialius rangovus, turinčius lygiaverčius 
sertifikatus, nuo pasiūlymo pateikimo.  

Pastabos dėl patikimo finansų valdymo ir veiksmingumo 

3.9.18. Remdamasi ES Tarybos prašymu, BĮ F4E veiklą kasmet vertina išorės 
ekspertų kolegija. 2019 m. vertinimo prioritetinė sritis, be kita ko, buvo žmogiškųjų 
išteklių valdymas95. Ekspertų kolegija nustatė keletą problemų ir rizikos veiksnių 
vyresniųjų vadovų ir įmonės kultūros lygmeniu. Ši padėtis, jei ji liks neišspręsta, galėtų 
daryti neigiamą poveikį darbuotojų darbo rezultatams. 

3.9.19. Dėl etatų plano apribojimo, susijusio su statutiniais darbuotojais, F4E vis 
dažniau naudoja išorėje arba organizacijos viduje samdomus išteklius, įskaitant BĮ F4E 
pareigybes; norint eiti šias pareigas, reikalaujama turėti pagrindinius gebėjimus ir 
atsakingai vykdyti pareigas (pavyzdžiui, Branduolinės saugos skyriuje). 2019 m. šių 
                                                      
95 Nepriklausomos peržiūros grupės atliktas aštuntasis F4E veiklos metinis vertinimas (2019 m. 

lapkričio 28 d.). 
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išteklių lygis jau pasiekė apytiksliai 62 % BĮ statutinių darbuotojų96. BĮ F4E žmogiškųjų 
išteklių valdymo padaliniai neturi naujausios informacijos apie šių išteklių dydį, nes jų 
valdymas skyriaus arba direktorato lygmeniu yra decentralizuotas. Dėl šių priežasčių BĮ 
kyla didelė rizika, susijusi su pagrindinių kompetencijų išlaikymu, neaiškia 
atskaitomybe, galimais teisminiais ginčais ir mažesniu darbuotojų efektyvumu dėl 
decentralizuoto valdymo. Be to, organizacijos viduje samdomų darbuotojų išlaidos 
priskiriamos 3.4 skyriui „Kitos veiklos išlaidos“, įskaitant įvairias kitas veiklos išlaidas, o 
tai prieštarauja biudžeto konkretumo ir skaidrumo principui (taip pat žr. 3.9.15 dalį). 

3.9.20. 2019 m. F4E valdančioji taryba paskyrė ad hoc grupę, kad ji peržiūrėtų BĮ 
F4E ataskaitų teikimo sistemą ir pasiūlytų atlikti būtinus pakeitimus. Ad hoc grupė 
pasiūlė nustatyti naują sukurtos vertės valdymo (EVM) sistemą, kuriai 2019 m. 
balandžio mėn. pritarė F4E valdančioji taryba97. Tačiau pasiūlytoje EVM sistemoje 
atsižvelgiama ne į visas ekspertų rekomendacijas98 ir nepateikiama aiškios informacijos 
apie tai, kokia techninė pažanga buvo pasiekta remiantis iki šiol patirtomis išlaidomis, 
atsižvelgiant į bendrus BĮ F4E ITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimus. Atsižvelgiant 
į svarbų EVM sistemos vaidmenį stebint veiklos rezultatus, labai svarbu, kad 
įgyvendinimo etapu BĮ F4E stebėtų savo veiksmingumą ir informuotų valdančiąją 
tarybą apie visus iškilusius svarbius klausimus. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.9.21. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių 
metų Audito Rūmų pastabas, apžvalga.

                                                      
96 Nepriklausomos peržiūros grupės atliktame aštuntajame F4E veiklos metiniame vertinime 

(2019 m. lapkričio 28 d.) ekspertų kolegija apskaičiavo, kad 2019 m. F4E, be 2019 m. 
personalo plane numatyto maksimalaus 464 statutinių darbuotojų skaičiaus, buvo išorėje 
pasamdyti 289 darbuotojai veiklos užduotims vykdyti. 

97 2019 m. balandžio 5 d. F4E valdančiosios tarybos sprendimas Nr. 43. 

98 Nepriklausomos peržiūros grupės atliktas septintasis metinis vertinimas (2018 m. lapkričio 
30 d.), p. 30–31. 



120 

 

Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Dėl rimtų 2017 m. biudžeto planavimo proceso trūkumų mokėjimų asignavimų, kurių 
galiausiai reikėjo 2017 ir 2018 m., suma gerokai viršijo pradiniuose biudžetuose nustatytą 
mokėjimų asignavimų sumą. 2018 m. papildomi BĮ reikalingi mokėjimų asignavimai sudarė 
160,7 milijono eurų (t. y. 25 % daugiau, palyginti su pradiniu 2018 m. biudžetu99). 

Užbaigtas 

2018 

2018 m. BĮ F4E atliko sureguliavimo mokėjimą, pervesdama 1 milijono eurų jau patvirtintų 
ir patikrintų mokėjimų sumą, susijusią su darbuotojų tarnybinių kelionių išlaidomis, iš 
administracinio biudžeto (1.3 skyrius „Komandiruotės ir tarnybinės kelionės“) į veiklos 
biudžetą (3.4 skyrius „Kitos veiklos išlaidos“). Tačiau šis sureguliavimo mokėjimas nederėjo 
su biudžeto konkretumo principu. 

N. d. 

2018 

Direktoriaus sprendimas pakeisti naujai įdarbinto vyresniojo vadovo darbo vietą perkeliant 
ją iš Barselonos ir Kadarašą, nebuvo pagrįstas tinkamais dokumentais100, kuriais būtų 
pateisinamos papildomos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, atsirandančios dėl 
skirtingo korekcinio koeficiento101. 

N. d. 

                                                      
99 2017 m. gruodžio 1 d. BĮ F4E patvirtintas pradinis 2018 m. biudžetas sudarė 634,1 milijono eurų. 

100 2018 m. gruodžio mėn. valdančioji taryba pažymėjo, kad, atsižvelgiant į 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos išvadose pateiktą prašymą mažinti išlaidas 
(Europos Sąjungos Taryba 7881/18), BĮ F4E reikia atidžiai stebėti administracines išlaidas. 

101 Ispanijos šalies korekcinis koeficientas (Barselona) yra 91,7 %, o Prancūzijos (Kadarašas) – 116,7 %. 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / 

neįvykdytas / n. d.) 

2018 

2018 m. pabaigoje F4E vis dar naudojo ITER kreditų sistemą, kad galėtų stebėti savo 
projekto pažangą, nors F4E valdančiosios tarybos paskirti išorės ekspertai keliuose vienas 
po kito atliktuose metiniuose vertinimuose rekomendavo įdiegti sukurtos vertės valdymo 
(EVM) sistemą, kurioje atsispindėtų techninė arba fizinė pažanga, įskaitant patirtas 
sąnaudas ir su tokia pažanga susijusias išlaidas. 2018 m. ekspertai dar kartą pabrėžė, kad 
didžiausia nauda turint EVM sistemą yra ta, kad ji padeda aiškiai įvertinti pasiektus 
rezultatus102, ir dar kartą pareikalavo įdiegti veiksmingumo vertinimo sistemą, susietą su 
finansine ir technine pažanga, o ne su ITER kreditais. Atsižvelgdama į tai, valdančioji taryba 
sudarė vidaus ad hoc grupę, kurios užduotis – peržiūrėti F4E bendrosios įmonės 
veiksmingumo ataskaitų teikimą. 

N. d. 

                                                      
102 Nepriklausomos peržiūros grupės atliktas septintasis metinis vertinimas (2018 m. lapkričio 30 d.). 
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Bendrosios įmonės atsakymas 
3.9.15. F4E 3.4 skyriaus duomenis suskirstys sukurdama specialią biudžeto eilutę, 
kurioje nuo 2021 m. numatys biudžeto išlaidas išorės ištekliams. Visos kitos 
administracinio pobūdžio veiklos išlaidos ir toliau bus įtrauktos į 3.4 skyrių, 
atsižvelgiant į tai, kad jų suma, palyginti su veiklos išlaidų dydžiu, yra labai nedidelė. Šio 
skyriaus duomenų pokyčiai yra įvairių veiksmų, kuriais siekiama pagerinti išteklių 
valdymą ir biudžeto konkretumo principo laikymąsi, įgyvendinimo rezultatas. 

3.9.16. F4E teigia, kad planuotas viešųjų pirkimų tvarkaraštis iš tiesų kėlė sunkumų, 
tačiau atitiko reguliavimo reikalavimus, ir kad ji ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad 
užtikrintų sąžiningą ir skaidrią konkurenciją.  

3.9.17. Kalbant apie specialaus atrankos kriterijų sertifikavimo lygiavertiškumo 
įrodymą, pažymėtina, kad F4E nustatytą reikalavimą lėmė Prancūzijos teisėje numatyta 
ITER įrenginio branduolinės energetikos reguliavimo sistema, pagal kurią reikalaujama, 
kad toks sertifikavimas veiktų. F4E sumažino poveikį konkurencijai, leisdama naudoti 
lygiaverčius sertifikatus. Kadangi F4E negalėjo iš anksto įvertinti galimai lygiaverčių 
sertifikatų valstybėse narėse ar visame pasaulyje, konkurso dalyviai turėjo pateikti 
lygiaverčius sertifikatus. 

3.9.18. Nustatytos tobulintinos sritys yra susijusios su įmonės kultūra, darbuotojų 
dalyvavimo veikloje ir pasitikėjimo aspektais. Vadovybė, be kitų vertintojų 
rekomenduotų priemonių, imasi veiksmų pradėdama vykdyti išsamią lyderystės 
ugdymo programą, įskaitant konsultuojamąjį ugdymą ir išsamios grįžtamosios 
informacijos teikimą. Tai dar labiau padidins F4E veiksmingumą ir sustiprins 
organizacijos kultūrą. Šie aspektai paprastai kinta lėtai, tačiau vadovybė yra 
optimistiška ir tikisi, kad nuo 2014 m. vykdomų darbuotojų dalyvavimo veikloje 
apklausos rezultatai ir toliau pamažu ir nuosekliai gerės.  

3.9.19. F4E personalo plane numatytos biudžeto viršutinės ribos, taikomos 
statutiniams darbuotojams, iš tiesų yra gerokai mažesnės už ITER projekto poreikius. 
Išorės išteklių poreikis yra susijęs su įvairia rizika, kurią F4E valdo laikydamasi savo: 

i) išteklių strategijos, 

ii) išsamios rizikos analizės ir 

iii) savo valdančiosios tarybos patvirtinto klimato kaitos švelninimo veiksmų plano. 

Šioje 2020 m. balandžio mėnesį paskelbtoje rizikos valdymo programoje numatyti 
įvairūs veiksmai, kuriais sprendžiami Audito Rūmų nurodyti klausimai ir suteikiamos 
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apsaugos priemonės, kurias, be kita ko, už administracinę ir valdymo priežiūrą 
atsakinga valdymo institucija laiko tinkamomis. Sąnaudų ir naudos analizė ir lyginamoji 
analizė, kurias Administravimo ir valdymo komitetas paprašė atlikti iki 2020 m. 
lapkričio mėn., taip pat sudarys sąlygas pradėti informacija pagrįstas ir skaidrias 
diskusijas dėl poreikio didinti F4E pasitikėjimą išorės ištekliais arba vietoj to skirti BĮ 
projekte reikalaujamus išteklius. 

3.9.20. F4E pažymi, kad įdiegta EVM sistema buvo iš esmės susieta su daugiamečio 
planavimo (angl. MAP) ekspertų ad hoc grupe (AHG). Šiuo atveju buvo atliekama 
intensyvi analizė ir vykdomos diskusijos dėl įvairių požiūrių privalumų, taip pat 
atliekami keli prototipų bandymai. Daugiamečio planavimo ekspertų ad hoc grupė 
galiausiai priėmė sprendimą dėl EVM metodo, kurį vėliau patvirtino valdančioji taryba 
ir kuris šiuo metu yra nuodugniai diegiamas. Verta atkreipti dėmesį į susijusią 
daugiamečio planavimo ekspertų ad hoc grupės rekomendaciją: „Atsižvelgiant į 
specifinius F4E ypatumus ir pastangas, kurių reikėtų šiems ypatumams įgyvendinti, 
EVM sąvado priemonės nerekomenduojamos. Vietoj to EVM priemonės turėtų būti 
naudojamos F4E veiklos rezultatams stebėti.“ 

F4E mano, kad ji visiškai įvykdė daugiamečio planavimo ekspertų ad hoc grupės 
sprendimus, kuriuos patvirtino valdančioji taryba. Ši sistema visiškai atitinka valdymo 
poreikius, kad būtų galima stebėti F4E veiklos rezultatus, todėl F4E mano, kad tolesnių 
veiksmų imtis nereikia.  
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