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Santrumpų sąraše pateiktos ES bendrosios įmonės ir kitos šioje ataskaitoje aprašytos Sąjungos
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Bendroji įmonė ARTEMIS, skirta įterptųjų kompiuterinių sistemų
jungtinei technologijų iniciatyvai įgyvendinti
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Komisijos RTD GD bendra audito tarnyba

BĮ

Bendroji įmonė

BP 7

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintoji bendroji programa
(2007–2013 m.)

BPS

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

COMPASS

Komisijos dotacijų valdymo pagrindinis e. dotacijų sprendimas

COSO

Tredvėjaus komisijos rėmimo organizacijų komitetas
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Daugiametė finansinė programa
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Deleguotasis nacionalinis ekspertas
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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
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Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija
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Nacionalinė finansavimo institucija

NVI
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1 skyrius.
ES bendrosios įmonės ir Audito Rūmų auditas

7

Įvadas
1.1. Europos Audito Rūmai yra Europos Sąjungos (ES) finansų išorės auditorius . Vykdydami
1

šiuos įgaliojimus, atliekame nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojo
vaidmenį, 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 apžvalgose bei mūsų nuomonėse dėl naujų ar atnaujintų ES
teisės aktų arba kitų sprendimų, turinčių poveikį finansų valdymui.

1.2. Remdamiesi šiais įgaliojimais, tikriname ES bendrųjų įmonių (toliau kartu – bendrosios

įmonės arba BĮ), kurios yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, įsteigta pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 187 straipsnį, o Branduolių sintezės energetikos vystymo
bendrosios įmonės (F4E) atveju, – pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo
sutarties (Euratomo sutartis) 45–51 straipsnius, finansines ataskaitas ir jose atspindimas
operacijas.

1.3. Šioje ataskaitoje pateikiame mūsų atlikto BĮ 2020 finansinių metų audito rezultatus.

Ataskaitos struktūrą sudaro:
o

1 skyrius, kuriame aprašomos BĮ ir mūsų audito pobūdis,

o

2 skyrius, kuriame pristatomi bendri audito rezultatai,

o

3 skyriuje pateiktas kiekvienos iš devynių BĮ patikinimo pareiškimas kartu su mūsų
nuomonėmis ir pastabomis, pirma, dėl jų metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir,
antra, dėl jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, taip pat visi klausimai ir
pastabos, nekeičiantys šių nuomonių.

1.4. Apskritai, mums atlikus 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų BĮ auditą,

buvo patvirtinti teigiami rezultatai, kurie buvo skelbti ankstesniais metais. Kiekvienai BĮ
parengtuose patikinimo pareiškimuose pateikėme:
o

besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų devynių BĮ finansinių ataskaitų
patikimumo ir

o

besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų devynių BĮ finansinėse ataskaitose
atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

1

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 285–287 straipsniai (OL L 326, 2012 10 26,
p. 169–171).
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1.5. Vis dėlto nurodėme tobulintinų sričių pateikdami kitų dalykų pastraipas bei audito
nuomonės nekeičiančias pastabas.

9

ES bendrosios įmonės
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, kaip galinga
priemonė skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas Europoje

1.6. BĮ – tai Komisijos ir pramonės, o kai kuriais atvejais ir mokslinių tyrimų arba

tarpvyriausybinių organizacijų pagal SESV 187 straipsnį įsteigta partnerystė arba, F4E atveju,
– pagal Euratomo sutarties 45–51 straipsnius įsteigta partnerystė, skirta į rinką orientuotiems
projektams strateginėse mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse remti. 1.1 diagramoje
pavaizduotos devynios BĮ ir konkreti mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis, kurioje veiklą vykdo
kiekviena iš šių devynių BĮ.

1.1 diagrama. Europos bendrosios įmonės

SKAITMENINIMAS

Šaltinis: Audito Rūmai.
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1.7. Kaip atskiri juridiniai subjektai, BĮ priima savo mokslinių tyrimų darbotvarkę ir skiria
finansavimą daugiausia skelbdamos kvietimus teikti pasiūlymus. Išimtis taikoma bendrajai
įmonei F4E, atsakingai už ES įnašo teikimą tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio
reaktoriaus (ITER) projektui ir Europos našiosios kompiuterijos bendrajai įmonei (EuroHPC),
kuri daugiausia vykdo Europos superkompiuterių įsigijimo ir priežiūros viešuosius pirkimus.

1.8. Pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą (BP 7),

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 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) BĮ.

1.9. Visų pagal BP 7 įsteigtų BĮ veikla 2014 m. pagal programą „Horizontas 2020“ buvo

pratęsta papildomam 10 metų laikotarpiui (t. y. iki 2024 m.), o bendras ES finansinis įnašas BĮ
padvigubėjo. Be to, buvo įsteigtos dvi naujos BĮ – Biologinės pramonės sektorių (BPS) ir
„Shift2Rail“ (S2R), – o ARTEMIS ir ENIAC buvo sujungtos į vieną BĮ, t. y. Elektroninių
komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės BĮ (ECSEL) (žr. 1.2 diagramą).

1.2 diagrama. Europos bendrųjų įmonių raida

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO
PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

Šaltinis: EK, remiantis Tarybos reglamentais, kuriais įsteigiamos BĮ; pakeista Audito Rūmų.
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1.10. Atskiros BĮ skiriasi savo mokslinių tyrimų ir inovacijų sritimis, tikslais ir finansavimu.
1.1 lentelėje apžvelgiamos devynios esamos BĮ.

1.1 lentelė.ES bendrųjų įmonių apžvalga

Bendroji įmonė

Mokslinių tyrimų erdvė

Savarankišku
mo metai

2020 m.
galutinis
biudžetas
(milijonais
eurų)

Iš viso
darbuotojų
2020 m.
pabaigoje
(laikinieji
darbuotojai,
sutartininkai,
DNE)

Mokslinių tyrimų
bendroji programa su
mokėjimais 2020 m.

GD partneris

SESAR

Bendro Europos dangaus
Oro eismo valdymas
oro eismo valdymo
mokslinių tyrimų BĮ

2007

119,5

42

Programa
„Horizontas 2020“,
EITP

MOVE GD

„Švarus
dangus“

BĮ „Švarus dangus“

Ekologiškieji orlaiviai

2006

356,6

44

Programa
„Horizontas 2020“

RTD GD

NVI

Naujoviškų vaistų
iniciatyva

Naujoviški vaistai

2009

241,6

56

BP 7, programa
„Horizontas 2020“

RTD GD

KEV

Kuro elementų ir
vandenilio BĮ

Kuro elementai ir vandenilis

2010

103,8

29

BP 7, programa
„Horizontas 2020“

RTD GD

ECSEL

Elektroninių komponentų
Elektroniniai komponentai ir
ir sistemų siekiant
sistemos
Europos lyderystės BĮ

2014

215,8

31

BP 7, programa
„Horizontas 2020“

CONNECT GD

BPS

Biologinės pramonės
sektorių BĮ

Biologinės pramonės sektoriai

2015

196,6

23

Programa
„Horizontas 2020“

RTD GD

S2R

„Shift2Rail“ novatoriškų
geležinkelio transporto
sprendimų BĮ

Europos geležinkelių eismas

2016

75,8

24

Programa
„Horizontas 2020“

MOVE GD

EuroHPC

Europos našiosios
kompiuterijos BĮ

Superkompiuterių ir didžiųjų
duomenų apdorojimo plėtotė

2020

181,5

15

Programa
„Horizontas 2020“,
EITP

CONNECT GD

F4E

Branduolių sintezės
energetikos vystymo BĮ
(ITER)

Branduolių sintezės
energetikos vystymas ir
demonstravimas

2008

816,4

453

Euratomas

ENER GD

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ

1.11. Šios BĮ įgyvendina konkrečias programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir
inovacijų strategijos dalis transporto, energetikos, sveikatos, biologinės pramonės ir
elektroninių komponentų bei sistemų srityse.

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 poreikių. Pagrindiniai
jos iki šiol pasiekti rezultatai apima visos Europos tinklą, kurį sudaro šimtai ligoninių ir
laboratorijų. Šiame tinkle skatinamas antibiotikų kūrimas, bandymai, kuriais didinamas vaistų
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saugumas, formuojamas naujas požiūris į klinikinius silpnaprotystės gydymo būdų bandymus,
užtikrinamas geresnis supratimas apie tokių ligų, kaip antai, diabeto, reumatinio artrito ir
rimtos astmos formos, pagrindines priežastis, taip pat kuriamos gydymo bei diagnostikos
priemonės, kuriomis kovojama su koronaviruso sukeltomis infekcijomis.

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 bendroji įmonė

(SESAR) plėtoja naujos kartos oro eismo valdymą pagal Europos oro eismo valdymo (OEV)
pagrindiniame plane aprašytą viziją ir užtikrina Europos lygmens koordinavimą, kad
Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija galėtų užtikrinti visuotinį sąveikumą. 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 sprendinius, 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 ekologiškam vandeniliui gaminti, 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. Nuo 2016 m. KEV taip pat skatina Regionų iniciatyvą,
apimančią daugiau nei 90 regionų bei miestų ir 55 pramonės partnerių, kurios tikslas –skatinti
su sąveika ir pažangia specializacija susijusias pastangas Europoje.

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 medžiagoms gaminti, 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 (ECSEL) BĮ yra trišalė
ES/pramonės asociacijos/dalyvaujančiųjų valstybių finansavimo programa, kuria remiami
pasaulinio lygio elektroniniai komponentai ir sistemos. ECSEL iš esmės padeda formuoti
skaitmenines inovacijas sudarydama sąlygas pažangiems ir tvariems sprendimams
pagrindiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, judumo, sveikatos, aplinkos, energetikos ir
skaitmeninės visuomenės. Taigi tai yra strateginė programa, atitinkanti Europos žaliojo kurso ir
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prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos tikslus, kuria taip pat didinami bendri
konkurencingi ES gamybos pajėgumai.

1.19. Europos našiosios kompiuterijos BĮ („EuroHPC“) – tai bendra ES ir kitų Europos šalių

iniciatyva, kuria siekiama sukurti pasaulinės klasės skaičiavimo superkompiuteriais centrų
ekosistemą Europoje. 2020 m. rugsėjo 23 d. BĮ „EuroHPC“ tapo savarankiška ir pirmą kartą
buvo audituota 2020 finansiniais metais.

F4E, vykdanti veiklą pagal Euratomą

1.20. ITER projektas oficialiai pradėtas 1988 m., nors su jo koncepcinė ir projektavimo

veikla buvo 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 Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos
organizacija (ITER-IO). Ji veikia Saint-Paul-lès-Durance mieste (Prancūzija), o pagrindiniai
branduolių sintezės įrenginiai statomi Kadaraše (Prancūzija).

1.21. ITER projekto veikloje dalyvauja septyni pasauliniai partneriai: ES, kuriai atstovauja

Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) 2, Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija,
Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija. ES 3 ėmėsi lyderės vaidmens – ji padengia 45 % statybos
sąnaudų. Kitų ITER narių (kiekvieno jų) sąnaudų dalis yra apytiksliai 9 % (žr. 1.3 diagramą).
Eksploatavimo etape šis sąnaudų pasiskirstymas pasikeis, nes ES sumokės 34 % eksploatavimo
sąnaudų.

1.22. Apie 90 %narių įnašų skiriama natūra. Tai reiškia, kad, užuot pervedę pinigus, nariai

teikia komponentus, sistemas ir pastatus tiesiogiai ITER-IO. ITER statyba apima daugiau kaip
10 milijonų komponentų ir sistemų. Gamybos natūra užduočių paskirstymas buvo grindžiamas
kiekvieno nario interesais ir techniniais bei pramoniniais pajėgumais. Pagrindinių sudedamųjų
dalių gamyba (žr. 1.3 diagramą) yra plačiai dalijamasi. Pavyzdžiui, vakuuminių rezervuarų
sektorių gamyba dalijasi ES (penki sektoriai) ir Korėja (keturi sektoriai); pagrindinis solenoidas
yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir Japonijos bendradarbiavimas; divertorių gamyba ir bandymai
pasiskirstę tarp ES, Rusijos ir Japonijos; Indija ir Jungtinės Valstijos dalijasi atsakomybe už
kriostatinius indus ir aušinimo vandens sistemas; paklodų sistemą gamins Kinija, ES, Korėja,
Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstijos; galiausiai visos narės, išskyrus Indiją, dalyvauja ITER
magnetų gamyboje.

2

Euratomo narės yra ES valstybės narės ir asocijuotosios valstybės Šveicarija ir Jungtinė
Karalystė.

3

ES valstybės narės ir asocijuotosios valstybės Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.
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1.3 diagrama. ITER narių įnašai
Kriostatiniai indai

Rusija

Surinkimas

Indija

Vandens vėsinimo
sistemos

JAV

Kita

ES

Diagnostika / CODAC

Magnetų
sistemos ir
solenoidas

Elektros tiekimo
paskirstymas

Kinija
Korėjos Respublika

Japonija

Pastatai

ITER narių nepiniginių įnašų
paskirstymas

Vakuuminių indų
sudedamųjų dalių
paklodai ir divertoriai

ITER pagrindinių komponentų ir
sistemų suskirstymas

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi ITER-IO ir F4E informacija.

1.23. Apie 75 % šių investicijų išleidžiama naujoms žinioms ir naujausioms medžiagoms bei

technologijoms kurti. 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.

1.24. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (BĮ F4E) BĮ

buvo įsteigta 2007 m. balandžio mėn. 35 metų laikotarpiui kaip vietos agentūra, atsakinga už
Europos įnašą į ITER projektą. Jos pagrindinės užduotys – valdyti Euratomo indėlį, skirtą ITERIO, kuri yra atsakinga už ITER projekto įgyvendinimą, ir užtikrinti platesnio masto veiklą su
Japonija siekiant greitai realizuoti branduolinės sintezės energiją. Ji koordinuoja veiklą ir vykdo
būtinus viešuosius pirkimus, rengdamasi demonstracinio branduolinės sintezės reaktoriaus ir
susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį branduolinės sintezės medžiagų švitinimo įrenginį,
statybai.

1.25. BĮ F4E daugiausia finansuoja Euratomas (apie 80 %) ir ITER priimančioji valstybė

narė – Prancūzija (apie 20 %). Naujausia Komisijos sąmata (2018), susijusi su bendru Euratomo
biudžetu, kurio reikia, kad BĮ F4E galėtų finansuoti europinę ITER projekto įgyvendinimo dalį,
sudaro apie 15 milijardų eurų (dabartinėmis vertėmis), įskaitant branduolinės veiklos vykdymo
nuo 2028 m. iki 2035 m. sąnaudas 4. Priimančioji valstybė narė (Prancūzija) ir Euratomo
4

Sąmatos grindžiamos Tarybos sprendimais 2013/791/Euratomas ir (Euratomas) 2021/281,
kuriais iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos
ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę 2007–
2027 m. laikotarpiui, ir Tarybos išvadomis 7881/2018 ir susijusiu Komisijos tarnybų darbiniu
dokumentu, skirtu branduolinės veiklos laikotarpiui nuo 2028 m. iki 2035 m.
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valstybės narės (įskaitant asocijuotąsias valstybes Šveicariją ir Jungtinę Karalystę) turi skirti dar
3,3 milijardo eurų (dabartinėmis vertėmis).

1.26. 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš ES ir Euratomo. Pagal susitarimą

dėl „Brexit’o“ pereinamasis derybų dėl naujos partnerystės su Euratomu susitarimo laikotarpis
baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Kai bus ratifikuotas protokolas dėl Jungtinės Karalystės
prisijungimo prie ES programų, pridėtas prie Jungtinės Karalystės ir ES prekybos ir
bendradarbiavimo susitarimo, Jungtinė Karalystė taps asocijuotąja Euratomo valstybe nare
lygiavertėmis sąlygomis kaip visateisė valstybė narė. 2021 m. vasario mėn. ES Taryba patvirtino
apie 5,6 milijardo eurų (dabartine verte) Euratomo įnašą į BĮ F4E 2021–2027 m. DFP
laikotarpiu.

BĮ yra įsikūrusios Europos Sąjungoje

1.27. Briuselyje įsikūrusios septynios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir

S2R). BĮ „EuroHPC“ yra įsikūrusi Liuksemburge, o BĮ F4 – Barselonoje (Ispanija)
(žr. 1.4 diagramą).
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1.4 diagrama. Bendrosios įmonės Europos Sąjungoje 2020 m.

Belgija, Briuselis
SESAR
„ŠVARUS DANGUS“
NVI
KEV
ECSEL
BPS
S2R

Liuksemburgas
EuroHPC

Ispanija,
Barselona
F4E

Prancūzija,
Kadarašas
ITER

Šaltinis: Audito Rūmai.

1.28. Kad galėtų įgyvendinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, BĮ suburia pramonės
ir mokslinių tyrimų dalyvius visame pasaulyje. Apie 88,5 % jų lėšų naudojama dalyviams iš ES
valstybių narių ir maždaug 11,5 % – dalyviams iš ES nepriklausančių šalių bendrai finansuoti
(1.5 diagrama).
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1.5 diagrama. BĮ dalyviai – iš viso pasaulio
ES dalyviai
88,5 % ES įnašų
Austrija
Belgija
Bulgarija
Kroatija
Kipras
Čekija
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Airija
Italija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Nyderlandai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija

Ne ES dalyviai
11,5 % ES įnašų

Australija
Beninas
Brazilija
Kanada
Žaliasis Kyšulys
Čilė
Kinija
Egiptas
Gabonas
Honkongas
Islandija
Indija
Izraelis
Japonija
Maršalo Salos
Šiaurės Makedonija
Norvegija
Panama
Rusijos Federacija
Senegalas
Serbija
Siera Leonė
Pietų Afrika
Pietų Korėja
Šveicarija
Taivanas
Tanzanija
Tunisas
Turkija
Ukraina
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi CORDA duomenimis.

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

1.29. Kiekviena BĮ, kurios teisinė struktūra yra vienoda, pasižymi konkrečiais ypatumais,

nes jos sprendžia skirtingų sektorių, kurių kiekvienas turi savo atskirą rinką, inovacijų ir
mokslinių tyrimų klausimus. Dauguma BĮ taiko dvišalį modelį, pagal kurį Komisija ir privatūs
pramonės sektoriaus partneriai (kai kuriais atvejais ir mokslinių tyrimų atstovai) yra
atstovaujami valdančiojoje taryboje ir prisideda prie BĮ veiklos („Švarus dangus“, NVI, KEV, BPS
ir S2R). Likusios BĮ taiko trišalį modelį, pagal kurį valdančiojoje taryboje dalyvauja ir prie BĮ
veiklos prisideda dalyvaujančiosios valstybės arba tarpvyriausybinės organizacijos, Komisija ir
daugeliu atveju privatūs partneriai(ECSEL, SESAR ir BĮ „EuroHPC“).
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1.30. 1.6 diagramoje pavaizduota bendra BĮ valdymo struktūra.
1.6 diagrama. Bendra BĮ valdymo struktūra
Bendra BĮ valdymo struktūra
Valdyba
Valstybės narės
patariamoji grupė

Mokslo
patariamoji grupė
Vykdomasis
direktorius

Vidaus auditas ir
patariamoji funkcija

Operacinis
departamentas

Sekretorius ir
teisės pareigūnas
Komunikacija ir
suinteresuotosios
šalys

Finansų kontrolė

Šaltinis: Audito Rūmai.

BĮ BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir
inovacijų veiklą kartu finansuoja visi nariai

1.31. Visi nariai prisideda prie BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo. Viena

vertus, Komisija skiria grynuosius pinigus pagal BP 7 ir programą „Horizontas 2020“, kad
užtikrintų BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų bendrąjį ES finansavimą. SESAR taip pat
buvo finansuojama pagal Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programą 5 pagal ankstesnę
daugiametę finansinę programą (2007–2013 m. DFP). Pagal dabartinę 2014–2020 m. DFP
SESAR ir BĮ „EuroHPC“ gauna papildomą finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų
priemonės (EITP) 6. Kita vertus, pramonės ir mokslinių tyrimų srities privatūs partneriai teikia
nepiniginius įnašus vykdydami BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, į kurią jie investavo savo
finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turtą ir technologijas. Kai kuriais atvejais
5

350 milijonų eurų.

6

SESAR – 10 milijonų eurų; BĮ „EuroHPC“ – 100 milijonų eurų.
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dalyvaujančiosios valstybės arba tarpvyriausybinės organizacijos taip pat finansiškai prisideda
prie BĮ veiklos. ES ir jos partneriai teikia grynųjų pinigų įnašą BĮ administracinėms išlaidoms
finansuoti.

1.32. Dėl 2007–2013 m. DFP pažymėtina, kad BĮ įvykdė apie 3,6 milijardo eurų arba

maždaug 7 % bendro BP 7 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.

1.33. Per dabartinę 2014–2020 m. DFP BĮ valdo apytiksliai 7,7 milijardo eurų arba

maždaug 10 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto. Tačiau, kaip parodyta
1.7 diagramoje, tikimasi, kad šis ES finansavimas atitiks apie 19,7 milijardo eurų BĮ pavestų
programos „Horizontas 2020“ sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų vertės, įskaitant
tiesioginius dalyvaujančiųjų valstybių įnašus į ECSEL ir BĮ „EuroHPC“.

1.7 diagrama. ES grynųjų pinigų įnašai į BĮ ir kitų narių įnašų svertas
pagal programą „Horizontas 2020“
Bendrųjų įmonių finansiniai ištekliai
19,7 mlrd. EUR

programa
„Horizontas 2020“
76,4 mlrd. EUR

Kitų narių
IKAA
3,1 mlrd. EUR

Kitų narių
IKOP
8,8 mlrd. EUR

Šaltinis: Audito Rūmai.

ES
piniginis įnašas
7,7 mlrd. EUR

20

1.34.

Kalbant apie programą „Horizontas 2020“, pažymėtina, kad atitinkamuose BĮ
steigimo reglamentuose apibrėžiama didžiausia ES grynųjų pinigų įnašų suma ir mažiausia
privačių narių ir kitų partnerių nepiniginių įnašų ir (arba) grynųjų pinigų įnašų, skirtų BĮ
programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkei, suma 7
(žr. 1.8 diagramą).

1.8 diagrama. Narių įnašai per visą BĮ gyvavimo ciklą (milijonais eurų)
programa „Horizontas 2020“

BP 7 ir TEN-T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

3 000

SESAR

SESAR

„Švarus dangus“

„Švarus dangus“

NVI
KEV
Artemis
ENIAC

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

NVI
KEV
ECSEL
BPS
S2R
EuroHPC

Didžiausia ES įnašo suma

Mažiausia privačių narių įnašų suma, skirta BĮ veiklai (IKOP)

Mažiausia privačių narių įnašų suma, skirta papildomai veiklai (IKAA)

Kitų partnerių įnašas

Šaltinis: Audito Rūmai.

1.35. Pagal programą „Horizontas 2020“ privatūs nariai moka dviejų rūšių įnašus:

„nepiniginius įnašus pagrindinei veiklai“ (IKOP) ir „nepiniginius įnašus papildomai veiklai“
(IKAA). Daugiau informacijos pateikta 2.1 langelyje.

1.36. 2020 m. visoms BĮ iš biudžeto išmokėta iš viso 2,3 milijardo eurų (2019 m. –

1,9 milijardo eurų). 2020 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdančioms aštuonioms BĮ
mokėjimų biudžetas sudarė 1,5 milijardo eurų (2019 m. – 1,2 milijardo eurų) ir 0,8 milijardo
eurų F4E (2019 m. – (0,7 milijardo eurų).

1.37. 2020 m. pabaigoje pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančiose BĮ įdarbintas

241 darbuotojas (laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir devyni deleguotieji nacionaliniai
ekspertai (DNE) (2019 m. – 229 darbuotojai ir aštuoni DNE). F4E įdarbinti 433 darbuotojai
(pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir du DNE (2019 m. – 437 darbuotojai ir du
DNE). 2019 m. pabaigoje ir 2020 m. užimtų darbuotojų pareigybių skaičius pavaizduotas
1.9 diagramoje.

7

SESAR atveju privačių partnerių ir Eurokontrolės įnašai nustatyti atskiruose susitarimuose.
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1.9 diagrama. 2019 m. pabaigoje ir 2020 m. užimtų darbuotojų
pareigybių skaičius
BĮ personalo apžvalga

BĮ H2020 personalas
10

2

11

BĮ BPS 2020

23

BĮ BPS 2019

22

BĮ S2R 2020

22

BĮ S2R 2019

21

229

2

437

BĮ KEV 2019

674

BĮ „Švarus dangus“ 2020

433

BĮ ECSEL 2020
BĮ SESAR 2020

Iš viso
BĮ H2020
2020

F4E
2019

Visų aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius

F4E
2020

27
27

BĮ SESAR 2019
Iš viso BĮ
2019

52

1

2

1

1
42

BĮ „Švarus dangus“ 2019

241

BĮ ECSEL 2019
Iš viso
BĮ H2020
2019

52

BĮ NVI 2019
666

9

2
2

BĮ NVI 2020
BĮ KEV 2020

8

0
0

1

40

29

2

0

29

0

35

3

38

2

Iš viso BĮ
2020

Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

Visų aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius

Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarka yra
suderinta visose BĮ

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

1.10 diagrama. Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
Audito Rūmai priima
preliminarias BĮ
pastabas

Audito Rūmai persiunčia EP ir
Tarybai savo metinę ataskaitą
dėl bendrųjų įmonių, įskaitant
patikinimo pareiškimą

Taryba priima savo
rekomendacijas dėl bendrųjų
įmonių biudžeto įvykdymo
patvirtinimo ir perduoda jas
EP

Iki n+1 metų
birželio 1 d.

Iki n+1 metų lapkričio
15 d.

Iki n+2 metų vasario
vidurio

Iki n+1 metų kovo
1 d.

Iki n+1 metų
liepos 1 d.

Bendrosios įmonės
perduoda savo
negalutines finansines
ataskaitas Audito
Rūmams

Bendrosios įmonės
priima savo
galutines
finansines
ataskaitas

Šaltinis: Audito Rūmai.

Nuo n+1 metų gruodžio
mėn. iki n+2 metų sausio
mėn. pabaigos
E S bendrųjų įmonių direktorių
klausymai Europos Parlamento
Biudžeto kontrolės (CONT)
komitete ir Tarybos Biudžeto
komitete

Iki n+2 metų kovo
mėn. pabaigos
EP ataskaitų priėmimas
plenarinėje sesijoje. EP
sprendžia, ar patvirtinti
biudžeto įvykdymą, ar jį
atidėti
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Mūsų auditas
Mūsų įgaliojimai apima BĮ metinių finansinių ataskaitų ir jose
atspindimų operacijų auditą

1.39. Kaip to reikalaujama pagal SESV 287 straipsnį, auditavome:
a)

visų devynių BĮ 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metines finansines
ataskaitas ir

b)

šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

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

1.41. Pagal ES finansinio reglamento 70 straipsnio 6 dalį ir 71 straipsnį visų BĮ finansinių

ataskaitų patikimumo auditą atlieka nepriklausomos išorės audito įmonės. Laikydamiesi
tarptautinių 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 2020 m. metinių finansinių ataskaitų patikimumo.

Mūsų audito metu nustatomi ir aptariami pagrindiniai rizikos
veiksniai

1.42.

Mūsų auditas parengtas taip, kad būtų aptarti pagrindiniai nustatyti rizikos veiksniai.
2020 m. BĮ metinių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų auditą atlikome
atsižvelgdami į savo 2020 m. rizikos vertinimą, kuris trumpai aptariamas toliau.

Finansinių ataskaitų patikimumo rizika yra maža arba vidutinė

1.43. Iš esmės manome, kad metinių finansinių ataskaitų patikimumo rizika yra maža. BĮ

finansinės ataskaitos rengiamos taikant Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos
taisykles. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus
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apskaitos standartais. Atkreipėme dėmesį į vėlavimus (BPS) ir trūkumus (ECSEL, „EuroHPC“),
susijusius su ataskaitų dėl nepiniginių įnašų teikimo procedūromis.

Pajamų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš esmės yra maža

1.44. 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

1.45. Su mokėjimų darbuotojams ir administracinių mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu

susijusi rizika buvo laikoma maža, kadangi šiuos mokėjimus daugiausia sudarė įprastiniai
mokėjimai. Be to, darbo užmokesčius administruoja Komisijos Individualių išmokų
administravimo ir mokėjimo biuras (PMO), kurio auditą atliekame atsižvelgdami į specialių
administracinių išlaidų vertinimų sistemą. Jokių reikšmingų klaidų, susijusių su pastarųjų metų
personalo išlaidomis, nenustatėme. Įdarbinimo procedūrų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš
esmės buvo maža, tačiau padidėjo iki vidutinės bendrosioms įmonėms, įdarbinusioms daugiau
darbuotojų per pirmuosius savo veiklos metus (BĮ „EuroHPC“), ir bendrosioms įmonėms,
kurioms praeityje buvo nustatyta įdarbinimo procedūrų trūkumų (F4E).

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

1.46. Kalbant apie tarpinius ir galutinius dotacijų mokėjimus, pažymėtina, kad 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 finansinės būklės ataskaitų sertifikatai (FAS) 8 yra vieninteliai dokumentai, kurių iš
paramos gavėjo reikalaujama atliekant galutinius mokėjimus (pasitikėjimo principas). Kalbant

8

FAS yra nepriklausomo auditoriaus arba valstybės pareigūno parengta faktinė ataskaita. Jos
tikslas – suteikti Komisijai arba dotaciją skiriančiai ES įstaigai galimybę patikrinti, ar
finansinės būklės ataskaitose deklaruotos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Pagal programą
„Horizontas 2020“ dėl kiekvieno paramos gavėjo (ir susijusios trečiosios šalies), kurio
prašoma kompensuoti tiesioginių faktinių ir vienetinių išlaidų suma iš viso yra 325 000 eurų
arba daugiau, turi būti pateiktas atskiras FAS. Pagal programą „Horizontas 2020“ iš esmės
numatyta, kad projekto pabaigoje kartu su galutine ataskaita turi būti pateiktas atskiras
kiekvieno paramos gavėjo viso projekto FAS.
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apie dotacijų skyrimo procedūras, rizika paprastai yra nedidelė. Tačiau rizika buvo laikoma
vidutine bendrajai įmonei „EuroHPC“, kuri savo dotacijų skyrimo procesą nustatė tik 2019 m.

1.47. 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. Dėl sudėtingų su didelės vertės sutartimis
susijusių viešųjų pirkimų procedūrų bendrajai įmonei F4E ir bendrajai įmonei „EuroHPC“, kuri
nustatė viešųjų pirkimų procesą tik 2019 m., rizika buvo padidinta iki vidutinės.

Biudžeto valdymo rizika yra maža arba vidutinė

1.48. Nustatyta, kad rizika yra maža arba vidutinė dėl biudžeto planavimo ir stebėsenos

trūkumų, susijusių su sutarčių (BĮ F4E, „EuroHPC“) ir pagal programą „Horizontas 2020“
teikiamų dotacijų veiksmų sudėtingumu ir daugiamečiu pobūdžiu arba su tuo, kad programą
„Horizontas 2020“ įgyvendinančios bendrosios įmonės (SESAR, ECSEL ir NVI), nustatydamos
metų biudžeto poreikius, nevisiškai atsižvelgia į ankstesnių metų susikaupusius nepanaudotus
mokėjimų asignavimus.

Patikimo finansų valdymo (PFV) rizika yra maža arba vidutinė

1.49. Nors PFV vertinimas nėra aiškus audito tikslas, atlikdami ankstesnius auditus

dotacijų struktūros ir F4E žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo srityse, nustatėme su PFV
susijusių problemų.

Kitos rizikos

1.50. Dėl COVID-19 pandemijos nustatyti kelionių apribojimai mums neleido atlikti patikrų

vietoje ir apklausti audituojamų subjektų darbuotojus asmeniškai. Taip pat buvo labai sunku
gauti dokumentų originalus. Šią veiklą pakeitė dokumentų peržiūros ir nuotoliniai audituojamų
subjektų interviu. Nors fizinių patikrų nebuvimas gali padidinti neaptikimo riziką, vis dėlto iš
savo audituojamų subjektų gavome pakankamai audito įrodymų, kad užbaigtume savo darbą ir
padarytume dėl jo išvadas.
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Mūsų audito požiūris į dotacijų mokėjimus

1.51. 2018 ir 2019 m. Audito Rūmai imties pagrindu atliko Komisijos RTD GD bendros

audito tarnybos (BAT) ir jos pasamdytų išorės auditorių atliktų ex post auditų apžvalgą. Kaip
nurodyta atitinkamame 2018 m.,2019 m. ir 2020 m. Audito Rūmų metinių ataskaitų skyriuje 9,
šių peržiūrų metu buvo atskleisti nuolatiniai audito kokybės trūkumai ir metodiniai skirtumai,
dėl kurių programos „Horizontas 2020“ mokėjimų klaidų lygis buvo nurodytas per žemas. Be
to, likutinio klaidų lygio, apie kurį savo atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose pranešė
programą „Horizontas 2020“ įgyvendinančios BĮ, negalima tiesiogiai palyginti su klaidų lygiu,
susijusiu su Komisijos išlaidomis moksliniams tyrimams, kuris buvo paskelbtas Audito Rūmų
2020 m. metinėje ataskaitoje 10.

1.52. Todėl BĮ dotacijų mokėjimų audito atveju patikinimą, kurį siekėme gauti pasitelkę

ex post auditus, papildėme išsamiu paramos gavėjų auditu (tiesioginiai pagrindiniai testai), kurį
grindėme BĮ dotacijų mokėjimų operacijų imtimi. Šios operacijos buvo atrinktos atsitiktinai
(piniginio vieneto atranka pagrįsta imtis) iš visų BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ projektus
įgyvendinančių septynių BĮ 2020 m. atliktų tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų
populiacijos 11.

1.53. Kiekvienos BĮ atveju savo nuomonę dėl atspindimų mokėjimų teisėtumo ir
tvarkingumo grindėme atskirais šių kiekybinių elementų vertinimais:
a)

BĮ individualiu reprezentatyviu ir likutiniu klaidų lygiu, 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 lygiu, grindžiamu mūsų pagrindinių testų rezultatais, ir

9

Žr. Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 5 skyrių (5.31–5.34 dalis), Audito Rūmų
2019 m. metinės ataskaitos 4 skyrių (4.28 ir 4.29 dalis) ir Audito Rūmų 2020 m. metinės
ataskaitos 4 skyrių (4.23 ir 4.30 dalis), kuriuose nurodyta, kad, skirtingai nuo Audito Rūmų
skaičiavimo metodo, kiekvienos audituotos programos „Horizontas 2020“ operacijos BAT
reprezentatyviosios klaidos procentinė išraiška apskaičiuojama remiantis bendra deklaruotų
išlaidų suma, o ne išlaidų eilučių, atrinktų išsamiam auditui ir pakartotiniams auditams,
suma.

10

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).

11

BĮ „EuroHPC“ nebuvo įtraukta, nes 2020 m. ji atliko tik išankstinio finansavimo mokėjimus
pagal savo susitarimus dėl dotacijų.
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c)

su konkrečios BĮ operacijomis susijusiu klaidų lygiu, nustatytu mums vykdant
pagrindinius testus.
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2 skyrius.
Audito rezultatų apžvalga
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Įvadas
2.1. Šiame skyriuje pateikiama mūsų metinio BĮ 2020 finansinių metų finansinio ir atitikties

audito rezultatų apžvalga, taip pat pastabos, susijusios su audito metu iškilusiais
horizontaliaisiais valdymo klausimais.

Patikinimo pareiškimai (audito nuomonės) dėl BĮ metinių finansinių ataskaitų patikimumo
ir šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, taip pat visi klausimai
ir pastabos, nekeičiantys šių nuomonių, pateikti šios ataskaitos 3 skyriuje.
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Atlikus 2020 m. metinį auditą, visoms
bendrosioms įmonėms buvo pateiktos
palankios audito nuomonės
2.2. Iš esmės mūsų atlikto 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų BĮ metinių

finansinių ataskaitų ir šiose ataskaitose atspindimų operacijų audito metu buvo užfiksuoti
teigiami rezultatai, apie kuriuos pranešėme ankstesniais metais.

Palankios nuomonės dėl visų BĮ finansinių ataskaitų
patikimumo

2.3. Dėl visų BĮ metinių finansinių ataskaitų pateikėme besąlygines (palankias) audito

nuomones. Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio
31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų jų operacijų rezultatai ir pinigų srautai visais
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal taikytinų finansinių
reglamentų nuostatas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles.

Dalyko pabrėžimas atsižvelgiant į ES įnašą įgyvendinant ITER projektą

2.4. Palyginti su 2019 m. metinėmis finansinėmis ataskaitomis, kuriose užbaigimo išlaidų

įvertis nurodytas tik ITER kreditais, 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose BĮ F4E gerokai
pagerino informacijos kokybę, pateikusi bendrų ITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimų
įvykdymo išlaidų įvertį, kurio (2020 m.) vertė, jos skaičiavimais, yra 17,97 milijardo eurų.
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje atkreipiame dėmesį į tai, kad bet kokie pagrindinių prielaidų
dėl įverčio ir rizikos pozicijos 12 pokyčiai galėtų lemti reikšmingą išlaidų padidėjimą ir (arba)
tolesnį ITER projekto įgyvendinimo vėlavimą 13.

12

Rizikos pozicija yra įvertinta rizikos (-ų) poveikio vertė, padauginta iš su konkrečia veikla
susijusios (-ų) rizikos (-ų) tikimybės.

13

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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Palankios nuomonės dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų
pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

2.5. Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2020 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

2.6. Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2020 m. gruodžio

31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir
tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir
tvarkingos.

2.7. 2.1 diagramoje pateikiama mūsų metinio audito nuomonių dėl BĮ metinių finansinių
ataskaitų, pajamų ir išlaidų 2018–2020 m. raidos apžvalga.

2.1 diagrama. Audito Rūmų nuomonių dėl BĮ raida 2018–2020 m.
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

2018

2019

2020
Nuomonės
Besąlyginės (palankios)
Sąlyginės
Neigiamos

Šaltinis: Audito Rūmai.
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Mūsų pastabose aptariamos kelios
tobulintinos sritys
2.8. Nereikšdami abejonių dėl savo nuomonių, pateikėme įvairių pastabų, kad atkreiptume
dėmesį į įvairius tobulintinus aspektus, susijusius su biudžeto ir finansų valdymu, nepiniginiais
įnašais, dotacijų mokėjimų vidaus kontrole ir stebėsenos sistema, žmogiškaisiais ištekliais,
viešųjų pirkimų procedūromis ir patikimu finansų valdymu. Šios pastabos, išsamiai išdėstytos
3 skyriuje, ir kai kurie horizontalaus valdymo klausimai apibendrinti toliau.

Metinio mokėjimų planavimo srityje yra pasikartojančių
trūkumų

2.9. BĮ „EuroHPC“ atveju buvo atlikta daug mažiau išankstinio finansavimo mokėjimų, nei
planuota pagal sutartis, susijusias su superkompiuterių įsigijimu ir susitarimais dėl dotacijų,
todėl veiklos mokėjimų biudžeto įvykdymo lygis buvo žemas (apie 23 %).

2.10. 2020 m. ECSEL vėl įtraukė 57,2 milijono eurų nepanaudotų mokėjimų asignavimų į

programos „Horizontas 2020“ veiklos biudžetą. Tačiau, prieš panaudodama tų metų
asignavimus, BĮ galėjo panaudoti tik 70 % šio biudžeto lėšų. Analogiškai, prieš panaudodama tų
metų mokėjimų asignavimus, BĮ „Švarus dangus“ nepanaudojo į programos „Horizontas 2020“
projektams skirtą veiklos mokėjimų biudžetą vėl įtrauktų lėšų, kurių vertė – apie 13 milijonų
eurų.

1 veiksmas
Pagal finansines taisykles BĮ, prieš panaudodamos naujus metų mokėjimų asignavimus,
turėtų naudoti ankstesnių metų atnaujintus mokėjimų asignavimus.

BĮ programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo lygis ir privačių
narių įnašų lygis galėtų būti pagerinti
Nors BĮ beveik visiškai įgyvendino savo BP 7 ir TEN-T veiklą, …

2.11. Pagal BP 7 ir TEN-T programas (2007–2013 m. DFP) veiklą vykdo šios BĮ: SESAR,

„Švarus dangus“, NVI, KEV ir ECSEL. 2020 m. trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) dar turėjo užbaigti savo
atitinkamų BP 7veiksmų įgyvendinimo etapą. 2020 m. SESAR kompensavo nariams perteklinius
piniginius įnašus, gautus įgyvendinant BP 7 ir TEN-T projektus.
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2.12.

2.1 lentelėje pateikiama šių BĮ veiklai pagal BP 7 skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje
apžvalga. Vidutiniškai šiais įnašais pasiekta 91 % su visu BP 7 programavimo laikotarpiu
susijusių ir BĮ steigimo reglamentuose nustatytų tikslų.

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

ES
700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Kiti nariai
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Iš viso

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

BĮ pagal BP 7

1 984,3
SESAR 1
1 400,0 „Švarus dangus“ 1
2 000,0
NVI 1
940,0
KEV 1
6 324,3
Iš viso

ES
610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Kiti nariai
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Iš viso
1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Įgyvendinimo
lygis

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

2.13. Priešingai nei numatyta ARTEMIS ir ENIAC steigimo reglamentuose, ECSEL 2020 m.
ataskaitose ir metinėje finansinėje ataskaitoje nebuvo atskleisti šie įverčiai:

o

dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai į ARTEMIS ir ENIAC BP 7 projektus (kurių
suma bent 1,8 karto viršija ES veiklos finansinį įnašą) ir

o

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų, dalyvaujančių įgyvendinant
ARTEMIS ir ENIAC BP 7 projektus, nepiniginiai įnašai (kurių suma bent jau lygi viešųjų
narių įnašo sumai).

…kai kurios BĮ susiduria su sunkumais įgyvendindamos programos
„Horizontas 2020“ veiklą

2.14. Pasibaigus 2020 m. – septintiesiems jų dešimties metų gyvavimo ciklo metams – BĮ

rezultatai, susiję su programos „Horizontas 2020“ veiklai skirto įnašo tikslinėmis reikšmėmis
(2014–2020 m. DFP), nustatytomis atitinkamuose jų steigimo reglamentuose, skyrėsi. Šiuos
skirtumus iš dalies galima paaiškinti skirtingomis mokslinių tyrimų sritimis, kuriose BĮ vykdo
veiklą. Pavyzdžiui, ilgą NVI projektų trukmę lemia jos mokslinių tyrimų pobūdis ir didelis juos
įgyvendinančių pasaulinių konsorciumų mastas. Dėl to kyla rizika, kad administracinių išteklių,
kurių reikia šioms lėšoms laiku valdyti, gali nepakakti, nes vienu metu pagal kelias DFP
programas įgyvendinama vis daugiau projektų. BĮ „EuroHPC“, kuriai 2020 m. buvo antrieji
veiklos metai, vis dar nebuvo nustačiusi patikimų nepiniginių įnašų, kuriuos deklaravo jos
privatūs nariai ir dalyvaujančiosios valstybės, patvirtinimo ir sertifikavimo procedūrų.
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2.15.

2.2 lentelėje pateikiama šių BĮ veiklai pagal programą „Horizontas 2020“ skirtų narių
įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga. Iki 2020 m. pabaigos šios BĮ buvo įgyvendinusios vidutiniškai
62 % savo narių įnašo tikslinių reikšmių (įskaitant IKAA) ir tik 54 % tikslinių reikšmių (neįskaitant
IKAA).

2.2 lentelė. Programos „Horizontas 2020“ narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)

Iš viso

585,0

1 000,0

n. d.

1 585,0

1 755,0

1 228,5

965,3

3 948,8

1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

n. d.
285,0
n. d.
2 234,7
120,0
n. d.
3 605,0

3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

BĮ pagal
programą
„Horizontas
2020“
SESAR 2020
„Švarus
dangus 2“
NVI 2
KEV 2
ECSEL
BPS
S2R
EuroHPC
Iš viso

ES

IKOP
patvirtinta

IKOP
pateikta,
nepatvirtinta

IKAA

Iš viso

Įgyvendinimo
lygis be IKAA

Kitų narių
IKOP ir Kitų narių
grynieji
IKAA (2)
pinigai (1)

Įgyvendinimo
lygis su IKAA

ES

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

441,6

358,3

93,2

n. d.

893,1

56 %

56 %

1 451,0

604,4

136,3

1 144,2

3 335,9

84 %

73 %

643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

n. d.
1 095,0
n. d.
929,2
204,8
n. d.
3 373,2

1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %

(1) Nepiniginiai įnašai į BĮ pagrindinę veiklą
(2) Nepiniginiai įnašai į BĮ darbo plane nenumatytą papildomą veiklą

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Privatūs nariai gerokai daugiau prisideda prie papildomos veiklos,
nesusijusios su BĮ darbo planais

2.16. Privatūs nariai turi teikti įvairių rūšių nepiniginius įnašus BĮ, įgyvendinančioms

programos „Horizontas 2020“ veiklą. Keturių BĮ atveju („Švarus dangus“, KEV, BPS ir S2R)
privatūs nariai savo gyvavimo laikotarpiu taip pat turi teikti minimalius nepiniginius įnašus kaip
papildomą veiklą, vykdomą ne pagal BĮ darbo planus, bet kuria prisidedama prie bendrųjų BĮ
tikslų (žr. 2.1 langelį).
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2.1 langelis
Privačių narių nepiniginiai įnašai BĮ,
įgyvendinančioms pagrindinę programos
„Horizontas 2020“ veiklą
(visoms BĮ)

Privačių narių nepiniginiai įnašai, skirti
papildomai programos „Horizontas 2020“
veiklai
(tik BĮ „Švarus dangus“, KEV, BPS, S2R)

Kaip numatyta visų BĮ steigimo reglamentuose,
privatūs visų BĮ nariai turi prisidėti minimalia
suma prie BĮ pagal programą „Horizontas 2020“
vykdomų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų
bendrų išlaidų (IKOP). IKOP – tai bendros išlaidos,
kurias privatūs nariai patyrė įgyvendindami BĮ
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus, atskaičius
kitų BĮ narių įnašą (ES bendrąjį finansavimą,
dalyvaujančiųjų valstybių ar tarpvyriausybinių
organizacijų įnašą) ir bet kurį kitą ES įnašą
apmokant šias išlaidas. Vadovaujantis steigimo
reglamentų 4 straipsnio 3 dalimi, apie IKOP turi
būti kasmet pranešta BĮ, o susijusias išlaidas turi
sertifikuoti nepriklausomas išorės auditorius.
Sertifikuoti ir patvirtinti IKOP pripažįstami BĮ
metinėse finansinėse ataskaitose.

Kaip numatyta atitinkamo šių keturių BĮ steigimo
reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punkte,
privatūs nariai taip pat turi skirti minimalią
nepiniginių įnašų sumą, skirtą „papildomai
veiklai“, kuri nepatenka į BĮ darbo planą ir
biudžetą, tačiau priklauso bendrųjų BĮ tikslų
(IKAA) taikymo sričiai. 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. Bendra
sertifikuotų ir patvirtintų IKAA suma
atskleidžiama BĮ metinių finansinių ataskaitų
aiškinamuosiuose raštuose.

2.17. Kaip parodyta 2.2 lentelėje, iki 2020 m. pabaigos BĮ privatūs nariai, dalyvaujančiosios

valstybės arba tarpvyriausybinės organizacijos skyrė 7,1 milijardo eurų, arba 58 % visų sutartų
įnašų, kurie sudaro apie 12,2 milijardo eurų. Šią sumą sudaro 3,7 milijardo eurų 14 nepiniginiai
įnašai, skirti pačių BĮ pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomai veiklai (IKOP), ir 3,4 milijardo
eurų nepiniginiai įnašai, skirti papildomai veiklai, kuri neįtraukta į BĮ darbo planus, bet atitinka
bendruosius BĮ tikslus (IKAA).

2.18. 2.2 diagramoje parodyta privačių narių vidutinių nepiniginių įnašų 2017–2020 m.

laikotarpiu raida. Nepaisant reikšmingo IKAA padidėjimo ir svarbos, nėra prievolės atskleisti
atitinkamus įnašus metinėse finansinėse ataskaitose, todėl jie nepatenka į mūsų audito
apimtį 15. Dėl šios priežasties kyla rizika, kad IKAA gali nevisiškai atitikti BĮ tikslus. Jeigu steigimo
reglamente nustatytas ne minimalus IKOP, o tik IKAA („Švarus dangus“, KEV, BPS) lygis, BĮ
laikosi nuomonės, kad privatūs nariai gali įvykdyti savo įsipareigojimą dėl nepiniginių įnašų
pasitelkdami IKAA.

14

Iš šios sumos 2020 m. pabaigoje buvo patvirtinta maždaug 2,1 milijardo eurų suma (57 %).

15

Atitinkamų BĮ steigimo reglamentų 4 straipsnio 4 dalis.
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2.2 diagrama. Privačių narių nepiniginių įnašų raida
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Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Norėdamos gauti privačių narių piniginius įnašus veiklos išlaidoms
padengti, BĮ susiduria su rimtomis kliūtimis

2.19. Tačiau, kalbant apie BPS, bendra pramonės narių IKAA suma, apskaičiuota 2020 m.

pabaigoje, sudarė tik maždaug pusę BĮ steigimo reglamente nustatytos mažiausios tikslinės
reikšmės. Be to, nors 2018 m. jos steigimo reglamentas buvo aiškiai iš dalies pakeistas, kad
pramonės nariai galėtų atsiskaityti už savo piniginius įnašus projektų lygmeniu, siekiančius ne
mažiau kaip 182,5 milijono eurų, 2020 m. pramonės nariai nemokėjo jokių papildomų piniginių
įnašų BĮ veiklos išlaidoms padengti. Tai rodo, kad BĮ susiduria su didelėmis kliūtimis, kad gautų
šiuos privačių narių įnašus, ir kad iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos ji nepasieks
minimalios tikslinės reikšmės. Dėl šios priežasties Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD)
sumažino savo piniginius įnašus BĮ 140 milijonų eurų. Taip smarkiai sumažinus narių įnašus kilo
rizika, kad su programa „Horizontas 2020“susijusi BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė
nebus įgyvendinta.
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Apie 77 % BĮ programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų
darbotvarkės įgyvendinimui jau įsipareigota skirti lėšų

2.20. 2020 m. pabaigoje BĮ buvo užbaigusios visas kvietimų teikti pasiūlymus procedūras,
susijusias su jų atitinkama programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų
darbotvarke. Pagal šiuos kvietimus teikti pasiūlymus kiti BĮ nariai (privatūs nariai,
dalyvaujančiosios valstybės ir kitos tarptautinės organizacijos) įsipareigojo teikti nepiniginius
įnašus investuodami savo finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turtą ir technologijas
(IKOP).

2.21. Kaip parodyta 2.3 lentelėje, 2020 m. pabaigoje BĮ jau buvo skyrusios sutarčių dėl

dotacijų projektų ir (arba) jas pasirašiusios ir pasiekusios (vidutiniškai) 88 % didžiausio piniginio
įnašo, skirto pagal programą „Horizontas 2020“ jų veiklai bendrai finansuoti. Be to, kiti nariai
įsipareigojo šiems projektams teikti nepiniginius įnašus, (vidutiniškai) siekiančius 68 % jų IKOP
ir veiklos piniginių įnašų tikslinių reikšmių, nustatytų atitinkamuose BĮ steigimo reglamentuose.
Todėl 2020 m. pabaigoje apskaičiuotas vidutinis BĮ programos „Horizontas 2020“ mokslinių
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės įgyvendinimo lygis buvo 77 %.

2.3 lentelė. Programa „Horizontas 2020“. Įsipareigoti narių įnašai
2020 m. pabaigoje (milijonais eurų)

Kitų narių IKOP
ir grynieji
pinigai

ES

Iš viso

555,8

950,0

1 505,8

1 716,0

1 189,6

2 905,6

1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Sudaryti ir (arba) pasirašyti susitarimai dėl dotacijų ir sutartys
(2020 m. gruodžio 31 d.)
BĮ pagal
programą
„Horizontas
2020“
SESAR 2020
„Švarus
dangus 2“
NVI 2
KEV 2
ECSEL (1)
BPS (2)
S2R
„EuroHPC“ (1)
Iš viso

Įsipareigota
skirti ES
bendrąjį
finansavim
ą
548,2

%

99 %

1 554,9

91 %

1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

Kitų narių
IKOP ir
grynieji
pinigai
(įvertis)

%

573,7

60 %

717,6

60 %

2 272,5

78 %

1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Kitų narių įnašai apima dalyvaujančiųjų valstybių įnašus
(2) IKOP įnašo tikslinės reikšmės, dėl kurių susitarta metiniuose darbo planuose, ir sumažinti veiklos grynųjų pinigų įnašai.

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Iš viso

1 121,9

Programos
įgyvendinimo
lygis

Narių įnašai veiklos išlaidoms padengti
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius sprendimus)

75 %
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Dotacijų mokėjimų vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga
Dauguma BĮ įgyvendino naują Komisijos vidaus kontrolės sistemą

2.22. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis. 2020 m. BĮ, išskyrus „EuroHPC“, visiškai įgyvendino Komisijos vidaus
kontrolės sistemą (VKS), grindžiamą 17 vidaus kontrolės principų. Šios BĮ parengė atitinkamus
visų vidaus kontrolės principų rodiklius, atliko metinius savęs vertinimus ir pagerino savo
kontrolės veiklos veiksmingumo stebėseną. Tačiau sukurta VKS yra tebevykstantis procesas,
kurio kokybė priklauso nuo nuolatinio BĮ pagrindinių kontrolės rodiklių tobulinimo ir metinio
savęs vertinimo kokybės.

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

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

2.24. 2020 m. tik trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) vis dar vykdė galutinius BP 7 dotacijų

mokėjimus. NVI ir KEV, remdamosi ex post audito rezultatais 2020 m. pabaigoje, pranešė apie
likutinius klaidų lygius, kurie neviršija 2 % reikšmingumo ribos. Kalbant apie ECSEL pažymėtina,
kad dėl reikšmingų metodikos ir procedūrų, kurias naudoja dalyvaujančiųjų valstybių
nacionalinės finansavimo institucijos, skirtumų negalima apskaičiuoti bendro likutinio klaidų,
susijusių su BP 7 mokėjimais, lygio. Todėl šių mokėjimų atžvilgiu visai BP 7 programai taikėme
DG RTD nustatytą likutinį klaidų lygį, kuris 2020 m. pabaigoje siekė 3,51 %. Todėl, atsižvelgiant į
žemą 2020 m. BP 7 mokėjimų procentinį lygį (apytiksliai 8,6 %), ECSEL visų su veikla susijusių
2020 m. atliktų mokėjimų likutinis klaidų lygis laikomas neviršijančiu reikšmingumo ribos.

2.25. Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimus, visos šios

programos projektus įgyvendinančios BĮ, remdamosi BAT ex post audito rezultatais 2020 m.
pabaigoje, pranešė apie likutinį klaidų lygį, kuris neviršija 2 % reikšmingumo ribos.

38

Mūsų atlikto 2020 m. dotacijų mokėjimų paramos gavėjams audito metu
atskleista nuolatinių sisteminių klaidų, susijusių su deklaruotomis
personalo išlaidomis

2.26. Mūsų auditų, atliktų paramos gavėjų lygmeniu, metu buvo patvirtintos sisteminės

klaidos, daugiausia susijusios su deklaruotomis personalo išlaidomis, apie kurias taip pat
reguliariai buvo pranešta BAT ex post auditų metu. Apie jas pranešė ir jos pasamdyti auditoriai.
Pagrindiniai nustatytų klaidų, susijusių su 2020 m dotacijų mokėjimais, šaltiniai buvo:
o

neteisingo metodo deklaruotoms personalo išlaidoms apskaičiuoti taikymas;

o

valandinių atlyginimų, kurie nebuvo grindžiami pasibaigusiais finansiniais metais,
naudojimas;

o

vykdant projektą dirbtų valandų viršutinių ribų nesilaikymas;

o

nepagrįstas jau deklaruotų ir patvirtintų personalo išlaidų koregavimas vėlesniu
ataskaitiniu laikotarpiu;

o

išlaidos, tiesiogiai nepriskirtinos projektui, deklaruotos kaip kitos tiesioginės išlaidos;

o

pirkimai iš kito konsorciumo gavėjo, deklaruojami kaip kitos tiesioginės išlaidos, ir

o

neteisingo keitimo kurso taikymas konvertuojant deklaruotas išlaidas į eurus.

2.27. Mūsų su BĮ pagrindinių dotacijų mokėjimo operacijų teisėtumu ir tvarkingumu

susijusio audito rezultatai rodo, kad pagrindinis klaidų šaltinis yra personalo išlaidos ir kad visų
pirma MVĮ, o ne kiti paramos gavėjai, yra linkusios daryti klaidų. Tolesnis personalo išlaidų
deklaravimo pagal programą „Horizontas 2020“ taisyklių supaprastinimas ir teisinio netikrumo
mažinimas toliau taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą yra išankstinė būsimų mokslinių
tyrimų bendrųjų programų sąlyga siekiant stabilizuoti klaidų lygius iki žemesnio nei
reikšmingumo lygio.

2 veiksmas
BĮ turėtų stiprinti savo vidaus kontrolės sistemas, kad būtų pašalinta didesnė rizika,
susijusi su MVĮ ir naujais paramos gavėjais, ir jos taip pat raginamos plačiau taikyti
supaprastintą išlaidų apmokėjimą.
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F4E vietinės IT taikomosios programos, skirtos sutartims valdyti,
trūkumai

2.28. 2020 m. kovo mėn., reaguojant į COVID-19 pandemiją, F4E vietinė IT taikomoji

programa sutartims valdyti (DACC), kuri anksčiau buvo susijusi tik su sutarčių pakeitimų
valdymu, buvo išplėsta, kad apimtų naujų sutarčių valdymą. Nors dėl šios priemonės F4E galėjo
užtikrinti veiklos tęstinumą, F4E ne visiškai priderino savo vietinę IT taikomąją programą su
delegavimo procesams skirtomis vidaus procedūromis. F4E ėmėsi padarinių mažinimo veiksmų
padėčiai ištaisyti, tačiau vis dar reikia pašalinti reikšmingus trūkumus, pavyzdžiui, susijusius su
tinkamu sąskaitų naudojimu turint virtualiąją tapatybę ir tinkamu naudojimusi teisėmis ir
įgaliojimais teisiniams įsipareigojimams patvirtinti. Galiausiai, nuo DACC sistemos įdiegimo F4E
apskaitos sistema nebuvo patvirtinta.

3 veiksmas
F4E turi įgyvendinti būtinus veiksmus, susijusius su savo vietine IT sistema sutartims
valdyti (DACC), kad užtikrintų jos suderinamumą su delegavimo procesams skirtomis
vidaus procedūromis ir tinkamą virtualiųjų tapatybių paskyrų naudojimą. Be to, BĮ turėtų
patvirtinti apskaitos sistemą.

Laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų ir viešųjų pirkimų
procesų valdymo trūkumai
Dėl nepakankamo statutinių darbuotojų skaičiaus dažniau įdarbinami
laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojai

2.29. Turint nepakankamai BĮ statutinių darbuotojų, vis dažniau įdarbinami laikinojo

įdarbinimo įmonių darbuotojai arba sutartininkai. Todėl kyla tam tikra rizika, dėl kurios galėtų
būti daromas neigiamas poveikis bendram BĮ veiksmingumui, pavyzdžiui, susijusi su pagrindinių
kompetencijų išlaikymu, neaiškia atskaitomybe ir mažesniu darbuotojų efektyvumu.

2.30. Pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus“ gerokai padidino laikinojo įdarbinimo įmonių

darbuotojų ir statutinių darbuotojų santykį nuo 8 % 2017 m. iki 24 % 2020 m. vykdant
nuolatinio pobūdžio užduotis (pavyzdžiui, teisės tarnybos asistento, sekretoriato,
komunikacijos asistento ir projekto pareigūno padėjėjo). Didelis sutartininkų skaičius paprastai
gerokai padidina BĮ darbuotojų kaitą ir toliau blogina personalo padėtį.

2.31. Pirmaisiais veiklos metais BĮ „EuroHPC“ daugiausia dėmesio skyrė veiklos procesams

ir užduotims. Kadangi dar reikia patenkinti pagrindinių administracijos darbuotojų poreikį, kyla
rizika, susijusi su finansų, biudžeto ir personalo valdymo trūkumais, taip pat su veikla susijusių
mokėjimų ir nepiniginių įnašų vidaus kontrolės procesais. Be to, didelė sutartininkų dalis (74 %)

40

artimiausiu metu gali lemti didelę darbuotojų kaitą, o tai dar labiau padidins rizikas jos valdymo
sistemoms.

4 veiksmas
BĮ „EuroHPC“ turi užpildyti pagrindinius administracinius etatus, reikalingus jos finansų,
biudžeto ir personalo valdymui, taip pat vidaus kontrolės procesams užtikrinti.

Atviros viešųjų pirkimų procedūros taikymas esant žinių pranašumui

2.32. 2020 m. FCH pradėjo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą dėl preliminariosios sutarties

trečiajam projekto etapui, kuriuo siekiama sukurti H2 sertifikavimo schemą, įgyvendinti.
Konsorciumas, kuris jau buvo įgyvendinęs pirmuosius du projekto etapus ir todėl turėjo žinių
pranašumą, buvo vienintelis pasiūlymą pateikęs kandidatas. Šio konkurso finansinis pasiūlymas
buvo artimas konkurso specifikacijose nustatytai didžiausiai įvertintai sutarties vertei.

5 veiksmas
Esant žinių pranašumui, BĮ skatinamos atlikti preliminarų rinkos tyrimą dėl kainos ir iš
anksto konsultuotis su kitomis rinkoje veikiančiomis bendrovėmis, kad būtų galima geriau
įvertinti kainą ir geriausią kainos ir kokybės santykį.

BĮ nevisiškai naudojasi Komisijos e. viešojo pirkimo sprendimu, o F4E
sukūrė savo portalą

2.33. Pagal ES finansinį reglamentą reikalaujama, kad visos ES institucijos ir įstaigos,

įskaitant BĮ, kurtų ir įgyvendintų duomenų, teikiamų vykstant skyrimo procedūroms,
pateikimo, saugojimo ir tvarkymo sprendimus ir tuo tikslu įdiegtų dalyviams skirtą bendrą
keitimosi elektroniniais duomenimis erdvę. Dėl šios priežasties Komisija rengia e. viešojo
pirkimo sprendimą su integruotu Finansavimo ir konkursų portalu ir TED eTendering portalą,
kuriame visi paskelbti konkursai yra viešai prieinami. E. viešojo pirkimo sprendimu
užtikrinamas suderintas požiūris ir nusistovėjusi viešųjų pirkimų procesų bendroji praktika. Šiuo
sprendimu remiami viešųjų pirkimų procesai pasitelkiant visiškai integruotą elektroninį
sprendimą. Pavyzdžiui, jis suteikia potencialiems rangovams nemokamą elektroninę prieigą
prie visų kvietimų teikti pasiūlymus dokumentų, susijusių techninių specifikacijų, priedų,
klausimų ir atsakymų, pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymų vertinimo ir
galutinio sutarties (-ių) skyrimo. Pagal e. viešojo pirkimo sprendimą jau remiamos atviros ir
ribotos (įskaitant paspartintas) procedūros, vidutinės ir mažos vertės procedūros ir išimtinės ES
institucijų ir įstaigų, įskaitant BĮ, derybų procedūros.
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2.34. 2020 m. savo atviroms viešųjų pirkimų procedūroms BĮ „Švarus dangus“, KEV ir S2R

naudojo e. viešojo pirkimo sprendimą; NVI ir SESAR pradėjo juo naudotis 2021 m. pradžioje.
Tačiau BPS ir ECSEL neplanavo naudotis visais platformos moduliais dėl mažo didelės vertės
viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus.

2.35. F4E naudojasi savo sukurta e. viešojo pirkimo priemone, kuri nėra visapusiškai

suderinta su Komisijos e. viešojo pirkimo sprendimu. Gali būti, kad ateityje patobulinus F4E
e. viešojo pirkimo priemonę, bus be reikalo dubliuojamos Komisijos vystymosi pastangos ir
investicijos. Tai neparemtų bendros dalyviams skirtos keitimosi elektroniniais duomenimis
erdvės principo, kaip numatyta ES finansiniame reglamente.

6 veiksmas
Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai pritrauktų kuo platesnę konkurenciją, BĮ yra
raginamos naudoti Komisijos e. viešojo pirkimo sprendimą, laikydamosi ES finansiniame
reglamente numatyto bendro elektroninio keitimosi duomenimis principo.
F4E turėtų ateityje derinti savo e. viešojo pirkimo priemonės tobulinimą su Komisijos
vystymosi pastangomis ir investicijomis.

BĮ pasinaudojo sąveika siekdamos įveikti COVID-19 krizę
2020 m.
Mūsų peržiūros metodika

2.36. 2020 m. išnagrinėjome priemones, kurių ėmėsi BĮ, kad COVID-19 pandemijos metu

išlaikytų veiklos tęstinumą, ir jos galimą poveikį paslaugų teikimui. 2.3 diagramoje nurodytos
sritys, kurioms daugiausia dėmesio skyrėme vykdydami savo peržiūrą. Analizė buvo pagrįsta
Komisijos centrinėje kaupiamosios apskaitos finansinės informacijos sistemoje (ABAC) ir
e. dotacijų platformoje (COMPASS) sukauptais finansiniais duomenimis. Duomenis papildė
interviu su BĮ darbuotojais ir BĮ dokumentų analizė. Nustatyti faktai yra analitiniai ir
aprašomojo, o ne vertinamojo pobūdžio. Todėl mes ne teikiame rekomendacijas, o
akcentuojame gerąją patirtį. BĮ „EuroHPC“ nebuvo įtraukta į šią analizę, nes savarankiškai
pradėjo veikti tik 2020 m. rugsėjo mėn.
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2.3 diagrama. Sritys, kurioms skyrėme daugiausia dėmesio

Pasirengimas veiklos
tęstinumo priemonėms
ir jų įgyvendinimas

Gebėjimas
priimti
sprendimus, jų
kasdienė veikla

Priemonės
darbuotojų
gerovei ir
atsparumui
didinti

Pagrindinės
veiklos
įgyvendinimas

Šaltinis: Audito Rūmai.

BĮ glaudžiai bendradarbiavo siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą
COVID-19 pandemijos sąlygomis

2.37. Briuselyje įsikūrusios BĮ (SESAR, BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R) iš
esmės įveikė COVID-19 pandemijos poveikį, nepaisant jų mažo dydžio ir ribotų išteklių, nes
2020 m. kovo mėn. pandemijos pradžioje jos glaudžiai bendradarbiavo siekdamos bendro
pasirengimo.

2.38. Kadangi BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R būstinės yra tame pačiame

pastate, 2019 m. sausio mėn. jos priėmė bendrą veiklos tęstinumo planą, įskaitant bendrą IT
veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, kuris buvo atnaujintas 2020 m. vasario mėn.
SESAR ir F4E atitinkamai 2016 ir 2017 m. priėmė savo veiklos tęstinumo valdymo dokumentus,
o 2019 m. juos atnaujino. Planai grindžiami rizikos vertinimais ir scenarijų planavimu ir yra itin
svarbi BĮ vidaus kontrolės sistemos dalis (žr. 2.2 langelį).
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2.2 langelis
Bendri veiklos tęstinumo planai, skirti BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV,
ECSEL, BPS ir S2R
Bendra informacija apie
pagrindinės veiklos tęstinumą:
o

kontaktai ekstremaliosios
situacijos atveju,

o

ypatingos svarbos
darbuotojų sąrašas,

o

komunikacija (priklausomai
nuo scenarijaus).

Reagavimas ir atsakas:
o

už veiklos tęstinumą
atsakingi pareigūnai,

o

su bendra infrastruktūra
susijusių priklausomybių
sąrašas.

Veiklos tęstinumo principai:
o

apibrėžtys ir taikymo sritis,

o

ypatingos svarbos ir esminių
funkcijų ir procedūrų santrauka,

o

taikymo sritis ir scenarijai,

o

mokymas ir informuotumo
didinimas,

o

testavimas.

IT veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų
įvykių planas:
o

visos operacijos nenumatytų
atvejų vietoje,

o

pradinių operacijų atkūrimas,

o

RTD GD atsarginė svetainė.

Šaltinis: bendras BĮ veiklos tęstinumo planas.

2.39. BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R jau 2019 m. sausio mėn. išbandė

savo bendrą IT veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, daugiausia dėmesio skirdamos:
o

vietos prieinamumui ir prieigai prie atsarginio biuro;

o

IT infrastruktūros (aparatinės ir programinės įrangos) prieinamumui ir

o

„EU Login“ paskyrų funkcionalumui ir nuotolinei prieigai prie taikomųjų programų.

Testų rezultatai buvo išanalizuoti ir parengti sprendimai nustatytiems gedimams šalinti.

2.40. Todėl prieš COVID-19 pandemijos protrūkį visos BĮ turėjo atnaujintus ir oficialiai

patvirtintus VTP (žr. 2.4 diagramą).
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2.4 diagrama. Visos BĮ buvo patvirtinusios VTP

COVID-19 pandemijos protrūkio
metu visos BĮ turėjo patvirtintus
veiklos tęstinumo planus

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

2.41. 2020 m. kovo mėn. visos Briuselyje įsikūrusios BĮ, veiksmus koordinuojant ECSEL,

atliko testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų savo nuotolinio darbo IT
pajėgumus, darydamos prielaidą, kad visi darbuotojai tam tikrą laikotarpį dirbs nuotoliniu
būdu. Tai leido visiems BĮ darbuotojams greitai pereiti prie nuotolinio darbo 2020 m. kovo
18 d., kai Belgijos vyriausybė nustatė darbo apribojimus. F4E panašius testus atliko 2020 m.
kovo mėn. ir nuo pandemijos pradžios visose F4E vietose (Barselonoje, Kadaraše ir Garchinge)
paprastai dirbama nuotoliniu būdu.

BĮ koordinavo savo rizikos mažinimo veiksmus ir užtikrino valdymą

2.42. Kitas Briuselyje įsikūrusių BĮ sėkmės veiksnys buvo savo veiksmų koordinavimas
siekiant įveikti joms būdingas kliūtis, visų pirma savo mažumą ir ribotus išteklius.

2.43. Briuselyje įsikūrusių BĮ direktoriai kas savaitę rengė posėdžius, kuriuose aptarė

pandemijos poveikį, rizikas veiklai ir bendrą požiūrį į šių rizikų mažinimą. Panašius posėdžius
surengė administracijos ir vidaus audito padalinių vadovai. 2020 m. gegužės mėn. BĮ,
siekdamos užtikrinti savo darbuotojų saugą, kai jiems reikia dirbti biure, pradėjo bendrą NVI
vadovaujamą apsauginių priemonių pirkimą.

2.44. Galiausiai, BĮ valdybos greitai prisitaikė prie COVID-19 pandemijos, surengdamos

nuotolinius posėdžius ir palaikydamos panašų sprendimų priėmimo tempą 2020 m., palyginti
su 2019 m. 2020 m. valdybų posėdžių skaičius išliko nepakitęs – 27 (2019 m. — 25), o 2020 m.
buvo priimta 110 valdybos sprendimų (2019 m. – 108).
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BĮ rūpinosi savo darbuotojais, …

2.45. Siekdamos suteikti darbuotojams tinkamą paramą, kaip geriausiai spręsti naujus

COVID-19 pandemijos keliamus uždavinius, Briuselyje įsikūrusios BĮ įgyvendino gerovės ir
atsparumo mokymo programą. 2020 m. spalio mėn. visų Briuselyje įsikūrusių BĮ darbuotojai
dalyvavo mokymuose „Uždavinių sprendimas COVID laikais“, kuriuos inicijavo SESAR ir kuriuos
rengiant buvo pasitelktas sertifikuotas profesionalus treneris. Mokymai apėmė diskusijų
sesijas, kurių metu dalyviai keitėsi nuomonėmis apie savo darbo sąlygas.

2.46. Siekdami padėti savo darbuotojams ir juos informuoti COVID-19 pandemijos metu,

BĮ direktoriai reguliariai rengė posėdžius internetu, numatydami laiką darbuotojų klausimams.
Posėdžių internetu dažnumas kiekvienoje BĮ buvo skirtingas ir priklausė nuo pandemijos
intensyvumo – nuo karto per savaitę iki karto per mėnesį. Toliau 2.3 langelyje pateikiame
keletą pastebėtų BĮ bendrų priemonių, susijusių su parama darbuotojams per šį laikotarpį,
pavyzdžių.

2.3 langelis
BĮ darbuotojų gerovės ir atsparumo rėmimo priemonės
Reguliarūs ryšiai ir
pranešimai, įskaitant
reguliarius posėdžius
internetu su visais
darbuotojais

Mokymas atsparumo
srityje „COVID sukeltų
iššūkių atrėmimas“, skirtas
visiems BĮ darbuotojams
keistis nuomonėmis apie
darbo sąlygas

IT aplinka buvo greitai
pritaikyta, kad būtų
užtikrintas optimalus
virtualiųjų technologijų
naudojimas ir nuotolinis
darbas

Socialiniai internetiniai
susibūrimai, pavyzdžiui,
„chat roulettes“

Keletas darbuotojų
apklausų siekiant pateikti
vadovybei grįžtamąją
informaciją apie COVID-19
pandemijos metu atliktą
darbą

Finansiniai įnašai už
biuro įrangą, skirti padėti
įsirengti tinkamą biurą
namuose

Saugios darbo vietos
užtikrinimas, prireikus,
aprūpinant darbuotojus
apsaugos priemonėmis
(veido kaukėmis, gelio
dalytuvais), valant biuro
patalpas, teikiant
informaciją apie saugaus
atstumo laikymąsi ir kitas
apsaugos priemones

Pagal gerovės programą
rengiami internetiniai
seminarai apie
psichologinę ir fizinę
gerovę, meditacijos
pratybas, sąmoningumą,
individualias
konsultuojamojo ugdymo
sesijas ir t. t.

speciali spontaniška
grupinė diskusija, skirta
naujoms kylančioms
COVID-19 rizikoms
nustatyti, dalyvaujant
visiems darbuotojams

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.
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2.47.

Kad gautų darbuotojų atsiliepimų apie darbo sąlygas COVID-19 pandemijos metu,
penkios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, ECSEL ir BPS) 2020 m. balandžio – lapkričio mėn.
surengė darbuotojų apklausas. Apklausų metu daugiausia dėmesio skirta dviem aspektams: su
darbu susijusioms sąlygoms, kaip antai IT įrangos prieinamumui bei veikimui ir vadovybės
teikiamai pagalbai, ir asmeninei patirčiai, kuri buvo nulemta izoliavimo (pavyzdžiui,
bendravimo su kolegomis lygiui, streso lygiui dėl pasikeitusio darbo krūvio ir t. t.). Apklausos
rezultatai parodė, kad dauguma BĮ darbuotojų buvo patenkinti vadovybės lyderyste ir parama
ir kad jiems nekilo didelių IT problemų, o veiklos tęstinumo veiksmingumas įvertintas kaip
didelis.

2.48. Nors dauguma respondentų manė, kad jie gerai dorojasi su padėtimi, buvo pranešta
apie tam tikrą neigiamą nuotolinio darbo patirtį, visų pirma susijusią su jausmu, kad jie privalo
būti nuolat prieinami, tinkamos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyos išlaikymo
sunkumais, taip pat vaikų priežiūros ir mokymo namuose problemomis.

… o tai krizės metu prisidėjo prie stabilios personalo padėties

2.49. COVID-19 pandemija neturėjo išmatuojamo poveikio darbuotojų skaičiui ar BĮ laisvų

darbo vietų rodikliams. Briuselyje įsikūrusių BĮ darbuotojų skaičius 2020 m. ir toliau šiek tiek
didėjo – 1,3 %, panašiai kaip ankstesniais metais (2019 m. — + 2,2 %; 2018 m. – +2,2 %).
2020 m. F4E darbuotojų skaičius ir toliau šiek tiek mažėjo (0,9 %), o tai taip pat panašu į
ankstesnių metų situaciją (2019 m. — - 0,7 %; 2018 m. – -1,6 %). BĮ laisvų darbo vietų rodikliai
atitiko tą pačią tendenciją ir šiek tiek padidėjo Briuselyje įsikūrusių BĮ atveju, o F4E – sumažėjo.

2.50. Briuselyje įsikūrusios BĮ šiuo metu laikosi Komisijos laipsniško grįžimo į biurą veiksmų

plano. Planas (žr. 2.4 langelį) apima išėjimo iš krizės priemones, pavyzdžiui, susijusias su
laipsnišku darbuotojų grįžimu į biurą. Taikant laipsnišką metodą galimas kontroliuojamas
intensyvinimas arba išėjimas iš krizės, atsižvelgiant į pandemijos raidą. Įgyvendinant
intensyvinimo / išėjimo iš krizės priemones siekiama vadovautis nacionalinių ir regioninių
sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijomis ir nurodymais, taip pat Europos Komisijos
rizikos vertinimais ir gairėmis.
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2.4 langelis
Grįžimo į biurą etapai
0 ETAPAS

1 ETAPAS

2 ETAPAS

3 ETAPAS

Nuotolinis darbas
(taisyklė)

Atsargus pirmasis
izoliavimo priemonių
atšaukimas

Laipsniškas
izoliavimo priemonių
panaikinimas

Perėjimas prie naujos
kasdienybės
bendras izoliavimo
priemonių
panaikinimas

Taisyklė: nuotolinis
darbas + ribotas,
atsargus ir
savanoriškas grįžimas į
biurą pamainomis.

Taisyklė: visos
pamainos sistema yra
taisyklė, numatant
nuotolinio darbo
lankstumą. Nuotolinis
darbas išlieka norma
tik tam tikrų kategorijų
darbuotojams.

Taisyklė: buvimas biure
yra taisyklė. Remiantis
įgyta patirtimi, bus
svarstomos naujos
bendrosios nuotolinio
darbo taisyklės. Bus
sukurti atitinkami IT
pajėgumai.

Visi darbuotojai
suskirstyti į dvi grupes,
dirbančias savaitinio
darbo pamainomis.
1 etape įdiegta
pamainų sistema pagal
nutylėjimą taikoma
visiems darbuotojams.
Bus taikomos plačios
nuotolinio darbo
galimybės.

Ypatingos aplinkybės:

Darbo tvarka:
Taisyklė: nuotolinis
darbas
Ypatingos aplinkybės:
ypatingos
svarbos / svarbiausi
darbuotojai, kurie
negali atlikti savo
užduočių nuotoliniu
būdu. Jie keičia buvimą
biure ir nuotolinį darbą
savaitinėmis
pamainomis. Ypatingos
svarbos / svarbiausi
darbuotojai, turintys
rimtų sveikatos
problemų (arba
gyvenantys namų ūkyje
su pažeidžiamu
asmeniu), atleidžiami
nuo darbo biure.

Kaip ir 0 +etape,
nedidelei daliai
kiekvieno skyriaus
kolegų (ne daugiau kaip
10–20 %) bus leidžiama
dirbti biure
savanoriškai ir
savaitinėmis
pamainomis, jei bus
laikomasi fizinio
atstumo ir kitų saugos
priemonių. —
Nuotolinis darbas vis
dar yra norma, ypač
darbuotojams,
turintiems sveikatos
sutrikimų, didinančių
riziką.

darbuotojams,
turintiems sveikatos
sutrikimų, didinančių
COVID-19 riziką, gali
būti pasiūlyta speciali
nuotolinio darbo
tvarka.

Šaltinis: Komisijos laipsniško grįžimo į biurą veiksmų planas.

Nepaisydamos COVID-19 pandemijos, BĮ užtikrino dotacijų skyrimą…

2.51. Nepaisant sudėtingos padėties, BĮ H2020 biudžetiniai įsipareigojimai dotacijų

susitarimams išliko stabilūs ir 2020 m. sudarė 889,2 milijono eurų (2019 m. — 855,6 milijono
eurų). F4E veiklos viešieji pirkimai buvo vykdomi panašiu tempu, o jos biudžetiniai
įsipareigojimai veiklos sutartims padidėjo nuo 670,5 milijono eurų 2019 m. iki 826,1 milijono
eurų 2020 m.

2.52. NVI labai prisidėjo prie Komisijos koordinuojamo bendro Europos atsako į COVID-19

pandemiją. 2020 m. kovo mėn. paskelbtam paspartintam kvietimui teikti pasiūlymus BĮ
perskyrė 45 milijonus eurų savo 2020 m. biudžeto, daugiausia dėmesio skirdama gydymo ir
diagnostikos priemonių, skirtų kovai su koronaviruso sukeltomis infekcijomis, kūrimui.
Papildomos Komisijos pagal programą „Horizontas 2020“ teikiamos lėšos padidino kvietimo
teikti pasiūlymus sumą iki 72 milijonų eurų. Daugiau kaip 140 gautų pasiūlymų buvo įvertinti
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nuotoliniu būdu ir per rekordinį laiką, atlikus reikšmingus BĮ įprasto kvietimo teikti pasiūlymus
vertinimo proceso pakeitimus. Susitarimams dėl dotacijų atrinkti aštuoni projektai (trys susiję
su gydymu ir penki su diagnostika), pagal kuriuos sutelkta daugiau kaip 115 milijonų eurų. Jie
pradėti įgyvendinti iki 2020 m. vasaros.

2.53. Be to, programos „Horizontas 2020“ veiksmus įgyvendinančioms BĮ vidutinis laikas

iki dotacijos suteikimo (TTG), t. y. laikotarpis nuo pasiūlymų pateikimo termino iki susitarimų
dėl dotacijų pasirašymo, išliko stabilus ir 2020 m. vidutiniškai buvo 220 dienų (2019 m. — 221
diena) 16. Tai buvo gerokai mažiau nei maksimalus leidžiamas aštuonių mėnesių laikotarpis arba
maždaug 240 dienų laikotarpis, nustatytas dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“
taisyklėse 17 (žr. 2.5 diagramą). Šį veiksmingumą iš esmės galima paaiškinti didelėmis BĮ
pastangomis laiku įgyvendinti atitinkamas procedūras, kad išorės ekspertai galėtų nuotoliniu
būdu įvertinti pasiūlymus.

2.5 diagrama. Laikas iki dotacijos suteikimo, išreikštas vidutinėmis
dienomis
240

220

200

2017

2018

2019

2020

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

16

Duomenys apima visus BĮ H2020 kvietimus teikti pasiūlymus, paskelbtus N–1 metais, ir
atitinkamus jų susitarimus dėl dotacijų, pasirašytus N metais.

17

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013,
kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“
(2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, 20 straipsnis (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).
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…ir mokėjimus savo paramos gavėjams

2.54. 2020 m. BĮ H2020 ir F4E savo pagrindinei veiklai skirtų mokėjimų lygį išlaikė

laikydamosi pastarųjų ketverių metų dinamikos (žr. 2.6 diagramą). BĮ H2020 bendra su
pagrindine veikla susijusių mokėjimų suma sumažėjo tik nežymiai – nuo 847,1 milijono eurų
2019 m. iki 827,8 milijono eurų 2020 m. F4E veiklos mokėjimai pagal sutartis padidėjo nuo
681,3 milijono eurų 2019 m. iki 741,1 milijono eurų 2020 m.

2.6 diagrama. BĮ veiklos mokėjimai (tūkst. EUR)

BĮ H2020

F4E
900 000

900 000

700 000

700 000

500 000

500 000
2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

2.55. Nepaisant sunkumų išlaikyti vidaus kontrolės procesus nuotolinio darbo sąlygomis,

visų pirma veiklos tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų ir sudėtingų sutarčių mokėjimų
atveju, pavėluotų mokėjimų skaičius sumažėjo nuo vidutiniškai 8 % 2019 m. iki vidutiniškai 6 %
2020 m. (žr.2.7 diagramą).
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2.7 diagrama. Pavėluotų mokėjimų sumažėjimas (visų BĮ vidurkis) kaip
bendro metinio patvirtintų mokėjimo operacijų skaičiaus procentinė
dalis
16 %

12 %

8%

4%

0%

2017

2018

2019

2020

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

Kai kurios BĮ pranešė apie bendrą pagal programą „Horizontas 2020“
vykdomos savo veiklos vėlavimą dėl COVID-19 pandemijos

2.56. ECSEL pranešė, kad kai kuriems paramos gavėjams buvo sunku užbaigti savo

projektų demonstracinę veiklą, ir paprašė pratęsti įgyvendinimo laikotarpį. Projektų kontrolės
priemonėms ir peržiūroms įtakos turėjo tie patys apribojimai, kuriuos lėmė COVID-19
pandemijos apribojimai.

2.57. S2R skaičiavimu, projektų, kuriems reikia vykdyti bendradarbiavimo veiklą

skirtingose Europos vietose, įgyvendinimas apskritai vėluos maždaug du – šešis mėnesius.
Įgyvendinant šiuos projektus buvo vėluojama dėl kelionių apribojimų ar kitų pandemijos
sukeltų apribojimų. Be to, dėl COVID-19 pandemijos sukeltų apribojimų patvirtinimo vietoje
2020 m. nebuvo, kaip iš pradžių planuota.

2.58. BĮ „Švarus dangus“ prognozavo, kad jos programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimas

apskritai vėluos maždaug keturis – šešis mėnesius. Dėl COVID-19 pandemijos sulėtėjo
susitarimų dėl dotacijų su partneriais sudarymas, o2018–2019 m. susitarimai dėl dotacijų buvo
nepakankamai įgyvendinti. Dėl pastarojo nepakankamo susitarimų įgyvendinimo 2020 m. buvo
susigrąžintos reikšmingos permokėtos išankstinio finansavimo sumos. Dėl to padidėjo 2020 m.
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turimas veiklos mokėjimų biudžetas (asignuotosios pajamos), o tai neigiamai paveikė BĮ veiklos
mokėjimų biudžeto vykdymo lygį.

2.59. SESAR, reaguodama į didelį COVID-19 pandemijos poveikį jos aviacijos sektoriaus

nariams, ėmėsi įvairių biudžeto priemonių (pavyzdžiui, padidino išankstinio finansavimo
normas pagal susitarimus dėl dotacijų ir atidėjo piniginių įnašų, skirtų BĮ administracinėms
išlaidoms padengti, mokėjimą), kad jiems būtų nedelsiant užtikrintas geresnis grynųjų pinigų
srautas.

2.60. Kai kurioms BĮ („Švarus dangus“, NVI, KEV ir BĮ „EuroHPC“) dėl COVID-19 pandemijos

poveikio planuojamoms IT, ryšių, komandiruočių, susitikimų, renginių ir kitų paslaugų išlaidoms
gerokai sumažėjo 2020 m. administracinių mokėjimų biudžeto įvykdymo lygis (t. y. apie 2–3 %
viso turimo 2020 m. mokėjimų biudžeto).

Buvo vėluojama vykdyti su ITER projektu susijusią F4E veiklą

2.61. F4E pranešė, kad COVID-19 pandemija ir susiję apribojimai paveikė daugelį jos

tiekėjų. BĮ vertinimu, 2020 m. pabaigoje dėl pandemijos kai kurie pristatymai vėlavo iki keturių
mėnesių, todėl išlaidos, susijusios su ITER projektui skirtais F4E teiktinais išdirbiais, padidėjo
maždaug 47 milijonais eurų (2008 m. vertėmis).

2.62. 2020 m. spalio mėn. Komisija atliko internetinę apklausą, kad suprastų COVID-19

pandemijos poveikį ITER projekte dalyvaujančioms bendrovėms ir tai, kokiu mastu jų
dalyvavimas ITER projekte padėjo joms atsigauti.

2.63. Kaip parodyta 2.5 langelyje, dalyvavimas ITER projekte turėjo išmatuojamą poveikį
(darbuotojų ir apyvartos požiūriu) į apklausos klausimus atsakančioms bendrovėms. Dviem
trečdaliams respondentų pandemija padarė neigiamą poveikį, pavyzdžiui, buvo patirta
vėlavimų (70 %) ir sumažėjo paklausa, o tai turėjo neigiamų finansinių pasekmių (50 %). Kita
vertus, 31 % respondentų sutiko, kad dėl jų dalyvavimo ITER projekte jų bendrovė tapo
atsparesnė krizės padariniams.
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2.5 langelis
Covid-19 poveikis ITER projekte dalyvaujančių bendrovių dabartinei
veiklai
Kai kurie nedideli pertrūkiai ir vėlavimai

Dideli sutrikimai

Įprastinės veiklos scenarijus

Vertinimo atlikti neįmanoma
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Šaltinis: Report of an EU survey ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, 2020 m. gruodžio mėn.

BĮ vykdo tolesnius veiksmus dėl ankstesnių metų audito metu
nustatytų faktų

2.64. Dauguma atvejų BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų, siekdamos atsižvelgti į mūsų

ankstesnių metų specialiosiose metinėse ataskaitose pateiktas pastabas, o išsamesnės
informacijos galima rasti 3 skyriuje pateiktose mūsų nuomonių prieduose.

2.65. 2.8 diagramoje matyti, kad dėl 19 pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta 2019 m.

pabaigoje, taisomųjų veiksmų buvo imtasi 2020 m., taigi į 16 pastabų (84 %) buvo atsižvelgta, o
dėl trijų pastabų (16 %) 2020 m. pabaigoje dar buvo atliekami veiksmai arba į jas dar nebuvo
atsižvelgta 18.

18

Pastaba: SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL ir S2R atsižvelgė į visas ankstesnių metų
pastabas, nes atliekant 2020 m. auditą BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų. Bendrajai įmonei
„EuroHPC“ 2020 m. buvo pirmieji audito metai.
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2.8 diagrama. BĮ pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas
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Šaltinis: Audito Rūmai.
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Kituose naujausiuose Audito Rūmų
leidiniuose, susijusiuose su
bendrosiomis įmonėmis, pateikti
audito rezultatai
2.66. Be metinės audito ataskaitos, susijusios su BĮ metinėmis finansinėmis ataskaitomis,

2020 m. taip pat paskelbėme specialiąsias audito ataskaitas ir apžvalgas, kuriose pateiktos
nuorodos į BĮ (žr. 2.9 diagramą).
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2.9 diagrama. Audito rezultatai, pateikti kituose neseniai paskelbtuose Audito Rūmų leidiniuose, susijusiuose su BĮ ir
(arba) moksliniais tyrimais
Audito Rūmų apžvalga Nr. 1/2021,
Pradinis ES indėlis į visuomenės sveikatos sektoriaus atsaką į
COVID-19

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2020:
Europos pramonės skaitmeninimas: plataus užmojo iniciatyva,
kurios sėkmė priklauso nuo nuolatinio ES, vyriausybių ir įmonių
įsipareigojimo

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

2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija COVID-19
paskelbė pandemija. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ES
suteikiamas tik pagalbinis ir koordinavimo vaidmuo visuomenės
sveikatos srityje, kuri visų pirma priklauso valstybių narių
kompetencijai.

Nors skaitmeninė transformacija yra labai svarbi, kad daugelis ES
įmonių išliktų konkurencingos, jos neišnaudoja visų pažangių
technologijų inovacijų srityje.
Atsižvelgdama į tai, 2016 m. Komisija pradėjo vykdyti Europos
pramonės skaitmeninimo (EPS) iniciatyvą, kuria siekiama
sustiprinti ES konkurencingumą skaitmeninių technologijų srityje.

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 sudarė 3 milijardus eurų,
teikiamos dotacijos didelį potencialą turinčioms įmonėms.

Peržiūrėjome pradinį ES atsaką į veiksmus, kurių imtasi 2020 m.
sausio 3 d.–birželio 30 d., kilus pandemijai, daugiausia dėmesio
skirdami ES sistemos, skirtos kovoti su tarpvalstybinėmis
grėsmėmis sveikatai, naudojimui, papildomiems ES veiksmams,
kurių imtasi siekiant paremti medicininių apsaugos priemonių
tiekimą, ir ES paramai COVID-19 testų ir vakcinų kūrimui.
Komisija skatino valstybių narių keitimąsi informacija ir rėmė
veiksmus, pavyzdžiui, COVID-19 mokslinius tyrimus ir išankstines
vakcinų pirkimo sutartis. Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI)
bendroji įmonė taip pat paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl
koronaviruso gydymo ir testavimo.
Atkreipėme dėmesį į kai kuriuos sunkumus, su kuriais susiduria
ES remdama valstybių narių atsaką į COVID-19, pavyzdžiui,
sukurti tinkamą tarpvalstybinių grėsmių sveikatai sistemą,
sudaryti palankesnes sąlygas užtikrinti tinkamą tiekimą ir remti
vakcinų kūrimą.
Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima rasti
Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

Šaltinis: Audito Rūmai.

Tikrinome, kokiu mastu ES veiksmingai rėmė nacionalines
pramonės skaitmeninimo strategijas ir skaitmeninių inovacijų
centrus ir ar Komisija ir valstybės narės veiksmingai įgyvendino
EPS strategiją.
Nustatėme, kad Komisijos EPS strategija buvo tinkamai pagrįsta ir
remiama valstybių narių, bet joje trūko informacijos apie
numatomas išdavas, rezultatų rodiklius ir tikslus. Dėl to Komisijai
ir valstybėms narėms sunkiau nukreipti savo veiklą tikslingiau ir
kuo labiau padidinti įtaką, o valstybės narės nebuvo skatinamos
iniciatyvai skirti ESI fondų lėšų.
Rekomenduojame, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis
teiktų paramą valstybėms narėms nustatant jų finansavimo
spragas, gerinant stebėseną ir imantis tolesnių veiksmų, kad būtų
pasiektas tinkamas plačiajuosčio ryšio lygis.

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

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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Bendrųjų įmonių atsakymas į 2 skyriuje
pateiktas pastabas
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32 ir 2.58.
Bendrosios įmonės bendrai atsižvelgia į šias pastabas. Suprantame, kad šios pastabos yra aktualios
atskiroms BĮ ir nekelia kompleksinių klausimų. Mes išliekame apdairūs ir atsižvelgiame į šią įgytą
patirtį.
2.18
BĮ nuomone, tokios rizikos nėra, nes BĮ įgyvendino specialiai IKAA patvirtinimo procesą, kurį sudaro
atskirų BĮ tikslams skirtų papildomos veiklos įnašų užtikrinimas ir nepriklausomų auditorių pateiktų
verčių patvirtinimas pagal BĮ reglamentus.
2.34
BPS bendroji įmonė ir bendroji įmonė ECSEL laikosi nuomonės, kad visiškas e. viešojo pirkimo
sprendimo įgyvendinimas nepateisinamas dėl jų itin mažo didelės vertės viešųjų pirkimų procedūrų
skaičiaus ir konkrečių teisinių reikalavimų. Abi BĮ numato naudojimą apsvarstyti dar kartą, jei pagal
būsimas sąlygas tai bus pateisinama.
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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
pakankamų ir tinkamų audito įrodymų.

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 finansinės būklės ataskaitas, kuriose nebūtų reikšmingų
dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų. Vadovai taip pat privalo užtikrinti, kad
finansinės būklės 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 bendrosios įmonės

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 tvarkingos, 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 nustatyta reikšmingų iškraipymų arba neatitikties atvejų. 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 jų tinkamo naudojimo pagrindimą ir BĮ sutinka su pagrindimu
patvirtindama avansą tais pačiais arba kitais metais.

3.1.8. Pagal TAS ir TAAIS per visą auditą 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 rizikas, parengiame ir atliekame audito procedūras, kurių buvo
imtasi atsižvelgiant į šias rizikas, ir gauname savo nuomonėms pagrįsti skirtų pakankamų
ir tinkamų audito įrodymų. 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.

—

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

60

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 dalyje 19.

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. 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.

19

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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Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė (SESAR)

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 laikotarpiui 20 (SESAR 1). 2014 m.
birželio mėn. Taryba iš dalies pakeitė steigimo reglamentą ir pratęsė BĮ veikimo terminą iki
2024 m. gruodžio 31 d. 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Ši BĮ – 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) 22. 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.

20

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).

21

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).

22

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 duomenys

.

23

3.2.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

119,5

125,7

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

151,3

119,6

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

179,2

183,3

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

163,2

161,0

38

40

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.2.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.2.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

23

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.sesarju.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.2.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 24 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 25, 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

3.2.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

24

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

25

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.2.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.2.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.2.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo

3.2.11. SESAR 1 programa oficialiai buvo baigta 2016 m., o 2020 m. buvo išmokėtos

paskutinės taisomosios kompensacijos paramos gavėjams už perteklinius piniginius įnašus,
gautus pagal projektus BP7.

3.2.12. 3.2.2 lentelėje pateikiama SESAR 1 skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje

apžvalga.
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3.2.2 lentelė. SESAR 1 skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (MOVE GD)
Eurokontrolė
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Papildoma
veikla (1)

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso

N. d.
N. d.
N. d.
N. d.

700,0
700,0
584,3
1 984,3

Grynieji
pinigai
610,2
133,0
23,7
766,9

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
422,9
512,6
935,5

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai

0,0
0,0
0,0
0,0

Iš viso

N. d.
N. d.
N. d.
N. d.

610,2
555,9
536,3
1 702,4

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.2.13. 3.2.3 lentelėje pateikiama SESAR 2020 skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje

apžvalga.

3.2.3 lentelė. SESAR 2020 skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (MOVE GD)
Eurokontrolė
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Papildoma
veikla (1)
N. d.
N. d.
N. d.
N. d.

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Grynieji
pinigai
441,6
14,9
6,6
463,1

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
186,3
150,5
336,8

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
51,4
41,8
93,2

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai
N. d.
N. d.
N. d.
N. d.

Iš viso
441,6
252,6
198,9
893,1

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.2.14. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai
buvo 87,1 % ir 81,9 %.

3.2.15. 2020 m. sausio mėn. MOVE GD pagal ES susitarimą dėl įgaliojimų kosmoso srityje

(antroji ir paskutinė įnašo dalys) šiai BĮ iš Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP)
numatytų lėšų skyrė papildomai šešis milijonus eurų. Tačiau BĮ gautų EITP lėšų į 2020 m.
biudžetą neįtraukė, priimdama taisomąjį biudžetą, ir į jas neatsižvelgė planuodama faktinius
poreikius pagal 3700 biudžeto eilutę. Todėl 2020 m. pabaigoje iš 36,8 milijono eurų galutinio
turimo mokėjimų biudžeto pagal 3700 biudžeto eilutę BĮ įgyvendino tik 21,2 milijono eurų
(arba 58 %).
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Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.2.16. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2020 m. BĮ įgyvendino Komisijos naują vidaus kontrolės
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo
kontrolės veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų
vidaus kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.

3.2.17. Už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus yra atsakinga

Komisijos bendra audito tarnyba (BAT). Remiantis turimais ex post audito rezultatais 2020 m.
pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį
(3,46 %) ir likutinį klaidų lygį (1,00 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai) 26. Komisija savo
pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento 27 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, likutinių klaidų dydis kuo labiau priartėtų prie 2 %“.

3.2.18. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 28. [Šių išsamių auditų rezultatai atskleidė,
kad nebuvo jokių praneštinų klaidų ar kontrolės trūkumų, susijusių su į imtį įtrauktais BĮ
paramos gavėjais.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.2.19. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų

Audito Rūmų pastabas, apžvalga.

26

BĮ SESAR 2020 m. konsoliduotosios metinės veiklos ataskaitos 2.7.4 punktas.

27

COM (2011) 809 final.

28

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas
Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

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

2019

2019 m. pabaigoje pertekliniai 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. Neradus pragmatiško ankstyvo kompensavimo sprendimo būdo, šios lėšos išliks BĮ nuosavybe
ir nebus naudojamos mokslinių tyrimų projektams, o tai prieštarauja patikimo finansų valdymo
principui.

Užbaigta

2019

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.

Užbaigta

N. d.
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.2.15
BĮ SESAR pritaria pastabai, tačiau norėtų pabrėžti, kad Europos Audito Rūmų nurodytos
asignuotosios pajamos buvo naudojamos tik susijusioms Europos Komisijos pavestoms
užduotims finansuoti, kaip nustatyta sistemos „U-Space“ delegavimo susitarime
MOVE/E3/DA/2017–564/SI2.771 010 (pasirašytame 2017 12 13).
BĮ SESAR kasmet atsiskaito už veiklą, kuri buvo vykdoma įgyvendinant sistemos „U-space“
delegavimo susitarimą, kaip apibrėžta pirmiau nurodyto delegavimo susitarimo 21.1
straipsnyje. Metinė įgyvendinimo ataskaita pateikiama Europos Komisijai ir Europos
Parlamentui ir atidžiai stebima pateikiant atskiras, specialias pinigų srautų lenteles. Be to, į BĮ
SESAR konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą įtrauktas specialus skyrius, skirtas sistemos „USpace“ veiklai įgyvendinti.
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3.3. Bendroji įmonė „Švarus dangus“
(„Švarus dangus“)
Įvadas

3.3.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ, skirta aeronautikos srities jungtinei technologijų iniciatyvai

(„Švarus dangus“) įgyvendinti, buvo įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. pagal Septintąją mokslinių
tyrimų bendrąją programą (BP 7) dešimties metų laikotarpiui 29 („Švarus dangus 1“). 2014 m.
gegužės 6 d. Taryba pratęsė BĮ veiklos laikotarpį iki 2024 m. gruodžio 31 d. 30
(„Švarus dangus 2“).

3.3.2. Ši BĮ – 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 konkursus 31. Šiems partneriams suteiktas privataus nario statusas pagal BĮ
„Švarus dangus 2“ steigimo reglamentą.

29

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).

30

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).

31

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 duomenys

.

32

3.3.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

315,6

327,8

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

315,7

294,9

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

356,6

341,4

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

346,7

305,8

43

42

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.3.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.3.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

32

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.cleansky.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.3.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 33 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 34, 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

3.3.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

33

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

34

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.3.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.3.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.3.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo

3.3.11. 3.3.2 lentelėje pateikiama „Švarus dangus 1“ skirtų narių įnašų 2020 m.

pabaigoje apžvalga. 2020 m. narių įnašai į BP 7 programą nepasikeitė.

3.3.2 lentelė. „Švarus dangus 1“ skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
800,0
600,0
1 400,0

Papildoma
veikla (1)
N. d.
N. d.
N. d.

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

Iš viso
800,0
600,0
1 400,0

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Grynieji
pinigai
800,0
14,9
814,9

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
593,0
593,0

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
0,0
0,0

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai
N. d.
N. d.
N. d.

Iš viso
800,0
607,9
1 407,9
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Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.3.12. 3.3.3 lentelėje pateikiama „Švarus dangus 2“ skirtų narių įnašų 2020 m.

pabaigoje apžvalga.

3.3.3 lentelė. „Švarus dangus 2“ skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
1 755,0
1 228,5
2 983,5

Papildoma
veikla (1)
0,0
965,3
965,3

Iš viso
1 755,0
2 193,8
3 948,8

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Grynieji
pinigai
1 451,0
23,1
1 474,1

Pateikti
Nepiniginiai
nepatvirtinti
įnašai
nepiniginiai
papildomai
įnašai
veiklai
N. d.
N. d.
N. d.
136,3
1 144,2
581,3
1 144,2
581,3
136,3

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Iš viso
1 451,0
1 884,9
3 335,9

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.3.13. Kalbant apie BĮ 2020 m. mokėjimų biudžetą, numatytą programos „Horizontas

2020“ projektams, dėl COVID-19 pandemijos sulėtėjo susitarimų dėl dotacijų su partneriais
sudarymas, be to, 2018–2019 m. su nariais sudaryti susitarimai dėl dotacijų nebuvo
įgyvendinti. Pastarasis veiksnys lėmė reikšmingą permokėtų išankstinio finansavimo lėšų
susigrąžinimą, todėl 2020 m. veiklos mokėjimų asignavimai (vidaus asignuotųjų pajamų lėšos)
padidėjo iki 22,6 milijono eurų. Ši padėtis neigiamai paveikė veiklos mokėjimų biudžeto
vykdymo lygį (2020 m. pabaigoje jis buvo 82,6 %, o 2019 m. – 97,2 %). Galiausiai, priešingai nei
nustatyta BĮ finansinėse taisyklėse, ji panaudojo ne visus ankstesnių metų 13,3 milijono eurų
asignavimus, kurie buvo vėl įtraukti į 2020 m. veiklos biudžetą, prieš naudodama tų metų
mokėjimų asignavimus.

3.3.14. 2020 finansiniais metais BĮ daugiau nei padvigubino savo infrastruktūros ir

komunikacijos išlaidų mokėjimų biudžetą (jis sudarė apie 1,5 % viso BĮ turimo mokėjimų
biudžeto). Šis mokėjimų biudžeto padvigubinimas ir COVID-19 pandemijos poveikis nulėmė
žemą planuojamų IT, ryšių, renginių ir kitų išorės paslaugų išlaidų įvykdymo lygį (42,7 %)
2020 m. pabaigoje (2019 m. — 98,7 %).

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.3.15. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2020 m. BĮ įgyvendino Komisijos naują vidaus kontrolės
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo
kontrolės veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų
vidaus kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.

75
Bendroji įmonė „Švarus dangus“ („Švarus dangus“)

3.3.16. Už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus yra atsakinga

Komisijos bendra audito tarnyba (BAT). Remiantis turimais ex post audito rezultatais 2020 m.
pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį
(1,60 %) ir likutinį klaidų lygį (0,91 %) (patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai) 35. Komisija savo
pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento 36 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, likutinių klaidų dydis kuo labiau priartėtų prie 2 %“.

3.3.17. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 37. Šie išsamūs auditai vienu atveju
atskleidė audituotų išlaidų 1 % viršijančią klaidą, susijusią su deklaruotomis personalo
išlaidomis: paramos gavėjas ne visiškai laikėsi su projektu susijusio darbo valandų viršutinės
ribos, kiek tai susiję su darbuotojais, dirbančiais tik su projektu susijusį darbą neregistruojant
laiko.

Kiti klausimai

3.3.18. Nors 2017–2020 m. BĮ statutinių darbuotojų skaičius nesikeitė – jų buvo 42, tuo

pačiu laikotarpiu BĮ labai padidino laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojų skaičių – nuo trijų
iki dešimties etato ekvivalentų, t. y. nuo 8 % iki 24 % BĮ statutinių darbuotojų. Tačiau laikinojo
įdarbinimo agentūrų darbuotojų atliekamos užduotys yra ne vienkartinio ar laikino pobūdžio,
susijusios su itin padidėjusiu darbo krūviu ar vienkartine veikla, o nuolatinės (pavyzdžiui, teisės
tarnybos padėjėjo, sekretoriato paramos, komunikacijos padėjėjos ir projekto pareigūno
padėjėjo). Dėl BĮ praktikos sukuriamos de facto nuolatinės pareigybės, viršijančios personalo
etatų planuose numatytą tokių pareigybių skaičių. Tai rodo, kad BĮ statutinių darbuotojų
nepakanka BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkei ir susijusiems darbo planams
įgyvendinti. Dėl šių priežasčių BĮ taip pat kyla reikšminga rizika, susijusi su pagrindinių
kompetencijų išlaikymu, neaiškia atskaitomybe ir mažesniu darbuotojų efektyvumu, kuris
galėtų turėti neigiamą poveikį bendram BĮ veiksmingumui.

35

BĮ „Švarus dangus“ 2020 m. metinė veiklos ataskaita, p. 97.

36

COM (2011) 809 final.

37

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.3.19. 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.)

2019

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 sisteminių klaidų, susijusių 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.

Užbaigta
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.3.13
2020 m. pradžioje BĮ „Švarus dangus 2“ turėjo tik mokėjimų kreditus iš C1 lėšų šaltinių. Po
pirmo metų biudžeto pakeitimo nepanaudoti asignavimai 2020 m. gegužės mėn. buvo
atnaujinti kaip C2 lėšos. Tačiau Europos Komisijos dotacijų valdymo priemonė neteikė
pirmenybės C2 lėšų panaudojimui be rankinio įsikišimo kiekvieno mokėjimo atveju. Todėl
pirma buvo panaudoti C1 asignavimai.
Galiausiai BĮ „Švarus dangus 2“ planavo panaudoti C2 lėšas papildomiems išankstinio
finansavimo mokėjimams 2020–2021 m. su nariais sudarytiems susitarimams dėl dotacijų
paskutiniais 2020 m. mėnesiais. Tačiau kai kuriuos iš šių mokėjimų teko nukelti į 2021 m.
pradžią. BĮ įdiegs daugiau stebėsenos priemonių, siekdama užtikrinti, kad pirmiausiai būtų
panaudoti atnaujinti asignavimai.
3.3.18
Atsižvelgdama į griežtus personalo etatų plano apribojimus ir išaugusį užduočių mastą ir darbo
krūvį, BĮ „Švarus dangus 2“ pastaraisiais metais turėjo nuolat didinti laikinojo įdarbinimo
agentūrų darbuotojų skaičių. Manoma, kad ši didėjimo tendencija išliks, nes BĮ šiuo metu
žengia į etapą, kai lygiagrečiai bus vykdomos dvi programos – „Švarus dangus 2“ ir naujoji
Netaršios aviacijos programa, todėl darbo bus dar daugiau. Be pastangų didinti darbuotojų
pajėgumą, vienintelis kitas būdas susidoroti su vis didėjančiu darbo krūviu yra pasitelkti
laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojus.
BĮ „Švarus dangus 2“ įgyvendino reikiamas priemones (pvz., įdiegė atitinkamus priežiūros
mechanizmus, apribojo laikinųjų darbuotojų užduotis, kad jie nevykdytų pagrindinių užduočių,
ir užtikrino reikiamą mokymo ir mentorystės pagalbą); bet žiūrint iš vidutinės trukmės ir
ilgalaikės perspektyvos, šie sprendimai nėra optimalūs. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas
suteikiant bendrajai įmonei galimybę numatyti reikiamą sutartininkų pareigybių skaičių etatų
plane.
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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 laikotarpiui 38 (NVI 1). 2014 m. gegužės mėn. Taryba priėmė naują
steigimo reglamentą, kuriuo pratęsė BĮ veiklos terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d. 39 (NVI 2).

3.4.2. Ši BĮ – 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).

38

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).

39

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 duomenys

.

40

3.4.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

233,8

200,1

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

260,5

134,1

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

241,6

231,3

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

276,5

261,4

53

53

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.4.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.4.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

40

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.imi.europa.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.4.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 41 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 42, 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

3.4.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

41

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

42

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.4.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.4.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.4.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo

3.4.11. 3.4.2 lentelėje pateikiama NVI 1 skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.4.2 lentelė. NVI 1 skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Papildoma
veikla (1)
N. d.
N. d.
N. d.

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Grynieji
pinigai
931,1
21,9
953,0

Pateikti
Nepiniginiai
nepatvirtinti
įnašai
nepiniginiai
papildomai
įnašai
veiklai
0,0
0,0
N. d.
737,6
42,2
N. d.
737,6
42,2
N. d.

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Iš viso
931,1
801,7
1 732,8

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.4.12. 2020 m. pabaigoje visai BP 7 programai BĮ įsipareigojo skirti 965,7 milijono eurų

pasirašytiems BP 7 susitarimams dėl dotacijų, iš kurių 94,5 milijono eurų (arba 10 %) vis dar turi
būti išmokėti ateinančiais metais. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą BP 7 projektams,
pažymėtina, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 96 %.
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Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.4.13. 3.4.3 lentelėje pateikiama NVI 2 skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.4.3 lentelė. NVI 2 skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (RTD GD)
EFPIA
Asocijuotieji partneriai
Iš viso

BĮ veikla
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Papildoma
veikla (1)
N. d.
N. d.
N. d.
N. d.

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Grynieji
pinigai
643,2
20,7
7,1
671,0

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
317,2
35,0
352,2

Pateikti
Nepiniginiai
nepatvirtinti
įnašai
nepiniginiai
papildomai
įnašai
veiklai
0,0
N. d.
207,7
N. d.
55,3
N. d.
263,0
N. d.

Iš viso
643,2
545,6
97,4
1 286,2

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.4.14. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai
buvo 100 % ir 99,7 %.

3.4.15. BĮ administracinis biudžetas valdomas kaip atskiras biudžetas, o ankstesnių metų

nepanaudoti mokėjimų asignavimai turėtų būti atnaujinti tik tokiu atveju, jeigu metų mokėjimų
asignavimų nepakanka tų metų sutartiniams įsipareigojimams padengti. BĮ ankstesnių metų
nepanaudotus mokėjimų asignavimus atnaujina ir juos nurodo kaip neįvykdytus
administracinius įsipareigojimus, todėl susidaro nepanaudotų mokėjimų asignavimų. Dėl
COVID-19 pandemijos poveikio suplanuotoms IT, komunikacijos, posėdžių, renginių ir kitų
paslaugų išlaidoms tokia praktika lėmė žemą BĮ administracinio biudžeto vykdymo lygį (2
antraštinė dalis „Infrastruktūros išlaidos, sudarančios apie 3 % viso BĮ turimo mokėjimų
biudžeto“), kuris 2020 m. pabaigoje siekė 51 %.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.4.16. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2018 m. BĮ įgyvendino Komisijos naują vidaus kontrolės
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo
kontrolės veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų
vidaus kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.

3.4.17. 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 2020 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie BP 7 projektų
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reprezentatyvų klaidų lygį (2,16 %) ir likutinį klaidų lygį (1,14 %) 43, taip pat programos
„Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį (1,13 %) ir likutinį klaidų lygį (0,74 %)
(patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai) 44. Komisija savo pasiūlyme dėl programos
„Horizontas 2020“ reglamento 45 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 %“.

3.4.18. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 46. Šie išsamūs auditai vienu atveju
atskleidė audituotų išlaidų sisteminę 1 % viršijančią klaidą, susijusią su deklaruotomis
tiesioginėmis išlaidomis. Paramos gavėjas klaidingai deklaravo kaip kitas tiesiogines išlaidas
kelias netiesiogines išlaidas, kurios nėra tiesiogiai priskirtinos projektui. Tačiau tokioms
netiesioginėms išlaidoms taikoma 25 % tiesioginių išlaidų dydžio fiksuotoji norma.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.4.19. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų

Audito Rūmų pastabas, apžvalga.

43

BĮ NVI 2 BĮ 2020 m. metinės veiklos ataskaitos 2.5.2 punktas.

44

BĮ NVI 2 BĮ 2019 m. metinės veiklos ataskaitos 2.5.2 punktas.

45

COM (2011) 809 final.

46

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas
Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

2019

NVI įgyvendinus keletą taisomųjų priemonių, 2019 m. BĮ gerokai pagerino savo rodiklius, susijusius
su naujų mokėjimų asignavimų poreikių planavimu ir stebėsena. 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,
numatyto infrastruktūros išlaidoms (2 biudžeto antraštinė dalis).

N. d.
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.4.15
Pagal standartinę Europos Komisijos metinę biudžeto procedūrą, kurios 2 NVI bendroji įmonė
laikosi, 2020 m. biudžetas buvo suplanuotas dar 2018 m. Griežtas biudžeto planavimo ir
keitimo mechanizmas neleido daryti reikiamų pakeitimų atsižvelgiant į greitai kintančias ir
nenuspėjamas aplinkybes, kurias lėmė pandemija. Pandemija ir nuotolinis darbas turėjo
akivaizdų poveikį 2 NVI bendrosios įmonės administracinio biudžeto vykdymui 2020 m.
pabaigoje, tačiau nežinomų aplinkybių nebuvo galima kontroliuoti tiesiog sumažinant biudžetą
metų viduryje.
2019 m. pabaigoje nepanaudotų administracinių mokėjimų asignavimų buvo 4 mln. eurų, o C2
atnaujintų administracinių mokėjimų asignavimų suma 2020 m. buvo sumažinta iki 2,1 mln., – tai
buvo būtina siekiant aprėpti perkeltus asignavimus, kurių galutinė įvykdymo data buvo 2020 m.
pabaiga.
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3.5. Kuro elementų ir vandenilio
bendroji įmonė (KEV)
Įvadas

3.5.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ, skirta bendrai technologijų iniciatyvai dėl kuro elementų ir

vandenilio (KEV) įgyvendinti, buvo įsteigta 2008 m. gegužės mėn. laikotarpiui iki 2017 m
gruodžio 31 d. 47 (KEV 1). 2014 m. gegužės mėn. Taryba pratęsė BĮ veiklos laikotarpį iki 2024 m.
gruodžio 31 d. 48 (2 KEV).

3.5.2. Ši BĮ yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 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“).

47

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).

48

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 duomenys

.

49

3.5.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

85,4

104,2

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

86,3

87,1

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

103,8

113,9

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

104,2

91,7

29

28

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.5.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.5.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

49

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.fch.europa.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.5.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 50 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 51, 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

3.5.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

50

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

51

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.5.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.5.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.5.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo

3.5.11. 3.5.2 lentelėje pateikiama 1 KEV skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.5.2 lentelė. 1 KEV skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla

Papildoma
veikla (1)

470,0
470,0
940,0

Iš viso

N. d.
N. d.
N. d.

470,0
470,0
940,0

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Grynieji
pinigai
407,0
17,9
424,9

Pateikti
Nepiniginiai
nepatvirtinti
įnašai
nepiniginiai
papildomai
įnašai
veiklai
N. d.
19,1
0,0
440,4
0,0
N. d.
459,5
0,0
N. d.

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Iš viso
426,1
458,3
884,4

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.5.12. 2020 m. pabaigoje visai BP 7 programai BĮ įsipareigojo skirti 428,5 milijono eurų

pasirašytiems BP 7 susitarimams dėl dotacijų, iš kurių 7,1 milijono eurų (arba 2 %) vis dar turi
būti išmokėti ateinančiais metais. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą BP 7 projektams,
pažymėtina, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89 %.
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Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.5.13. 3.5.3 lentelėje pateikiama 2 KEV skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.5.3 lentelė. 2 KEV skirti narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
665,0
95,0
760,0

Papildoma
veikla (1)
0,0
285,0
285,0

Iš viso
665,0
380,0
1 045,0

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Grynieji
pinigai
498,6
8,7
507,3

Pateikti
Nepiniginiai
nepatvirtinti
įnašai
nepiniginiai
papildomai
įnašai
veiklai
0,0
0,0
0,0
11,9
35,0
1 095,0
11,9
35,0
1 095,0

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Iš viso
498,6
1 150,6
1 649,2

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.5.14. Žemą pramonės narių nepiniginių įnašų pagrindinei veiklai lygį (11,9 milijono

eurų) lėmė tai, kad BĮ juos patvirtina vėlesniame programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo
etape, atlikus projektų galutinį mokėjimą ir parengus būtinus finansinės būklės ataskaitų
sertifikatus (FAS).

3.5.15. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad atitinkamas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo
lygis buvo 97 %.

3.5.16. BĮ administracinis biudžetas valdomas kaip atskiras biudžetas, o ankstesnių metų

nepanaudoti mokėjimų asignavimai turėtų būti atnaujinti tik tokiu atveju, jeigu metų mokėjimų
asignavimų nepakanka tų metų sutartiniams įsipareigojimams padengti. BĮ ankstesnių metų
nepanaudotus mokėjimų asignavimus atnaujina ir juos nurodo kaip neįvykdytus
administracinius įsipareigojimus, todėl susidaro nepanaudotų mokėjimų asignavimų. Dėl
COVID-19 pandemijos poveikio suplanuotoms IT, komunikacijos, misijų, posėdžių, renginių ir
kitų paslaugų išlaidoms tokia praktika lėmė žemą BĮ administracinio biudžeto vykdymo lygį (2
antraštinė dalis „Infrastruktūros ir ryšių išlaidos, sudarančios apie 3 % viso BĮ turimo mokėjimų
biudžeto“), kuris 2020 m. pabaigoje siekė 56 %.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.5.17. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2019 m. BĮ įgyvendino Komisijos vidaus kontrolės sistemą
(VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo kontrolės
veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų vidaus
kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.
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3.5.18. 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 2020 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie BP 7 projektų
reprezentatyvų klaidų lygį (1,97 %) ir likutinį klaidų lygį (1,01 %) 52, taip pat programos
„Horizontas 2020“ projektų reprezentatyvų klaidų lygį (2,16 %) ir likutinį klaidų lygį (1,34 %)
(patvirtinimai ir galutiniai mokėjimai) 53. Komisija savo pasiūlyme dėl programos
„Horizontas 2020“ reglamento 54 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 %“.

3.5.19. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 55. Vienu atveju atlikus auditą nustatyta
audituotų išlaidų 1 % viršijanti klaida, susidariusi dėl neteisingo valiutos kurso taikymo
konvertuojant deklaruotas išlaidas į eurus.

Pastabos dėl viešųjų pirkimų procedūrų

3.5.20. 2020 m. balandžio mėn. BĮ pradėjo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą dėl

preliminariosios sutarties, susijusios su trečiojo projekto etapo, kuriuo siekiama sukurti H2
sertifikavimo schemą, įgyvendinimu, siekiant užtikrinti atitiktį persvarstytai Atsinaujinančiųjų
išteklių energijos direktyvai (AIED II) 56. Nors konsorciumas, kuris jau įgyvendino pirmuosius du
projekto etapus, turėjo žinių pranašumą, BĮ naudojo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą trečiajam
projekto etapui įgyvendinti. Todėl tas konsorciumas, kuriam talkino tas pats koordinatorius,
kuris jau buvo įgyvendinęs ankstesnius du etapus, buvo vienintelis pasiūlymą pateikęs
kandidatas. Jo pateiktas finansinis pasiūlymas buvo artimas konkurso specifikacijose numatytai
didžiausiai įvertintai sutarties vertei.

52

2 KEV BĮ 2020 m. metinės veiklos ataskaitos 4.3 punktas.

53

2 KEV BĮ 2020 m. metinės veiklos ataskaitos 4.3 punktas.

54

COM (2011) 809 final.

55

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.

56

Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja
redakcija).
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3.5.21. Žinių pranašumo sąlygomis taikant atvirą viešųjų pirkimų procedūrą nebuvo
galima parodyti geriausio kainos ir kokybės santykio tikslo. Tam, kad būtų padidinta
konkurencija ir sudarytos sąlygos geriau įvertinti kainą rinkoje, BĮ yra raginama atlikti
preliminarius rinkos tyrimus dėl kainos ir konsultuotis su kitomis vandenilio rinkoje
veikiančiomis bendrovėmis.

Pastabos dėl laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojų

3.5.22. BĮ išlaikė „Paslaugų žinių valdymo“ pareigas, kurias KEV valdybos prašymu apie

2,5 metų nuolat vykdė laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai, kad būtų sustiprintas žinių
valdymas. Tačiau pagal Komisijos preliminariąją sutartį dėl laikinųjų paslaugų laikinojo
įdarbinimo agentūrų darbuotojai gali dirbti tik vienkartinio arba laikino pobūdžio biuro darbą,
susijusį su itin padidėjusiu darbo krūviu ir (arba) ar vienkartine veikla, arba jie gali užimti laisvą
darbo vietą, kol bus įdarbintas nuolatinis darbuotojas. Pagal BĮ praktiką šio principo
nesilaikoma ir sukuriamos nuolatinės pareigybės, kurios papildo personalo etatų planuose jau
numatytą tokių pareigybių skaičių.
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.5.16
Administracinio biudžeto vykdymo lygis per pastaruosius ketverius metus buvo nuolat aukštas
(75–80 %). Tačiau 2020 m. padėtis pasikeitė dėl didelio COVID-19 pandemijos poveikio
administracinei veiklai. Nepasibaigus metams nebuvo galima visiškai numatyti, kad teks
atsisakyti iki 13 proc. 2 antraštinės dalies (mokėjimų asignavimai) planuojamos veiklos.
3.5.21
Siekdama geriausio kainos ir kokybės santykio, KEV bendroji įmonė atliko vidaus rinkos tyrimą,
kartu panaudodama senesnius finansinius duomenis (iš ankstesnių dotacijų ir sutarčių),
tinkamai sutarties vertei nustatyti. Ateityje KEV bendroji įmonė vidaus tyrimus papildys
išsamesniu išorės rinkos tyrimu, kad būtų nustatyta tiksliausia sutarties rinkos kaina.
3.5.22
KEV bendroji įmonė norėtų pabrėžti, kad laikinieji darbuotojai buvo reikalingi dėl Žinių valdymo
pareigūno pareigybės darbuotojų kaitos 2015–2020 m. laikotarpiu. Tai iš dalies paaiškina, kad
laikinųjų darbuotojų reikėjo tarnybos tęstinumui užtikrinti tais laikotarpiais, kai darbo vieta
buvo laisva, t. y. 2018 m. ir 2020 m.
Be to, 2017 m. KEV valdyba pateikė specialų prašymą, kuriame pabrėžiamas itin svarbus žinių
valdymo vaidmuo ir poreikis atlikti išsamesnę analizę, todėl KEV bendroji įmonė dėl šių
priežasčių padidėjusį darbo krūvį galėjo įveikti tik su laikinųjų darbuotojų pagalba.
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3.6. Elektroninių komponentų ir
sistemų siekiant Europos lyderystės
bendroji įmonė (ECSEL)
Įvadas

3.6.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos

lyderystės“ (ECSEL) buvo įsteigta 2014 m. gegužės mėn. 57 laikotarpiui iki 2024 m. gegužės 31 d.
BĮ ECSEL pakeitė bendrąsias įmones ENIAC ir ARTEMIS, kurios nustojo veikti 2014 m. birželio
26 d. Ši BĮ savarankiškai pradėjo veikti 2014 m. birželio 27 d.

3.6.2. Ši BĮ – tai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė nanoelektronikos srityje,

vykdanti įterptųjų kompiuterinių sistemų tyrimus. BĮ nariai yra Europos Sąjunga (ES), kuriai
atstovauja Komisija (Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD), ECSEL dalyvaujančios valstybės 58
ir trys privatūs nariai – 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.

57

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji
įmonė ECSEL (OL L 169, 2014 6 7, p. 152).

58

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija,
Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,
Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir
Turkija. Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir todėl
nebėra BĮ narė (šaltinis — BĮ interneto svetainė).

96
Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės bendroji įmonė (ECSEL)

3.6.3. 3.6.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ duomenys

.

59

3.6.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

137,4

172,6

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

209,0

197,7

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

215,8

232,5

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

218,3

204,0

29

29

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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

3.6.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.6.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

59

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.ecsel.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.6.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 60 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 61, 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

3.6.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

60

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

61

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.6.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.6.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.6.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl BP 7 biudžeto vykdymo

3.6.11. BĮ pakeitė BĮ ENIAC ir ARTEMIS, kurios baigė veiklą 2014 m. birželio 26 d., ir

perėmė jų inicijuotos BP 7 veiklos įgyvendinimą.

3.6.12. 2020 m. pabaigoje ES BĮ BP 7 veiklai bendrai finansuoti skyrė 573,2 milijono eurų

(ši suma 2014 m. birželio mėn. buvo perskirta iš BĮ ARTEMIA ir ENIAC) ir dar 10,4 milijono eurų
buvo skirti susijusioms administracinėms išlaidoms bendrai finansuoti.

3.6.13. Bendras įsipareigojimas dėl BP 7 veiklos, kurį 2014 m. birželio mėn. perėmė

ECSEL, sudarė 447,3 milijono eurų (ARTEMIS – 101,4 milijono eurų ir ENIAC – 345,9 milijono
eurų); 2020 m. pabaigoje BĮ panaikino 58 milijonus eurų įsipareigojimo (ARTEMIS – 16,8
milijono eurų ir ENIAC – 41,2 milijono eurų) ir sumokėjo 386,7 milijono eurų (ARTEMIS – 83,8
milijono eurų ir ENIAC – 302,9 milijono eurų). Todėl artimiausiais metais dar reikės išmokėti
apie 2,6 milijono eurų (ARTEMIS – 0,8 milijono eurų ir ENIAC – 1,8 milijono eurų). Kalbant apie
2020 m. BĮ biudžetą, numatytą BP 7 projektams, pažymėtina, kad mokėjimų asignavimų
įvykdymo lygis buvo 70 %.
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3.6.14. Neprieštaraudami 3.6.7 ir 3.6.9 dalyse išreikštai nuomonei, atkreipiame dėmesį į

tai, kad šių BĮ pirmtakių – ARTEMIS ir ENIAC – steigimo reglamentuose 62 numatyta, kad jų
pagrindinė veikla mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje pagal BP 7 programą turėtų būti remiama
dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniais įnašais, kurie būtų bent 1,8 karto didesni už ES
veiklos finansinį įnašą, mokėtinais projektų dalyviams, ir iš privačių narių nepiniginiais įnašais,
kurių dydis atitiktų bent viešųjų narių įnašų dydį. Nei BĮ 2020 m. negalutinėse metinėse
finansinėse ataskaitose, nei 2020 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje nepateikiami šie
įverčiai:
o

dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai į ARTEMIS ir ENIAC BP 7 projektus ir

o

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų, dalyvaujančių įgyvendinant
ARTEMIS ir ENIAC BP 7 projektus, nepiniginiai įnašai.

Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.6.15. 3.6.2 lentelėje pateikiama narių įnašų, skirtų BĮ programos „Horizontas 2020“

veiklai 2020 m. pabaigoje, apžvalga.

3.6.2 lentelė. ECSEL programos „Horizontas 2020“ veiklai skirti narių
įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (CONNECT GD)
Privatūs nariai
Dalyvaujančiosios
valstybės (2)
Iš viso

BĮ veikla

Papildoma
veikla (1)

Iš viso

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Pateikti
Nepiniginiai
Patvirtinti
nepatvirtinti
įnašai
Grynieji
nepiniginiai
nepiniginiai
papildomai
pinigai
įnašai
įnašai
veiklai
944,9
N. d.
N. d.
N. d.
19,6
180,3
896,5
N. d.

Iš viso

1 185,0
1 657,5

N. d.
N. d.

1 185,0
1 657,5

944,9
1 096,4

1 170,0

N. d.

1 170,0

374,7

N. d.

N. d.

N. d.

374,7

4 012,5

N. d.

4 012,5

1 339,2

180,3

896,5

N. d.

2 416,0

(1) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį.
(2) Dalyvaujančiosios valstybės savo įnašus moka tiesiogiai paramos gavėjams.

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.6.16. Iš ECSEL dalyvaujančiųjų valstybių reikalaujama sumokėti finansinius įnašus,

kurių suma būtų ne mažesnė nei 1 170 milijonų eurų ir kurie būtų skirti BĮ pagrindinei veiklai
finansuoti 63. 2020 m. pabaigoje dalyvaujančiosios valstybės, dalyvavusios 2014–2019 m.
kvietimuose teikti pasiūlymus, pasirašė sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė – 936,6 milijono

62

Tarybos reglamentai (EB) Nr. 74/2008 ir (EB) Nr. 72/2008 (BĮ ARTEMIS ir BĮ ENIAC įstatų
priedo 11 straipsnio 6 dalis).

63

Reglamento (ES) Nr. 561/2014 4 straipsnio 1 dalis.
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eurų 64, ir deklaravo, kad iš viso jos tiesiogiai išmokėjo 374,7 milijono eurų vertės finansinius
įnašus (40 % visų įsipareigotų įnašų) jų remiamiems programos „Horizontas 2020“ projektų
paramos gavėjams. Dalyvaujančiųjų valstybių finansinio įnašo ir ES finansinio įnašo skirtumą
2020 m. pabaigoje lemia tai, kad dauguma dalyvaujančiųjų valstybių pripažįsta tik tas išlaidas ir
teikia apie jas ataskaitas BĮ, kurios yra susijusias su programos „Horizontas 2020“ projektų,
kuriuos jos remia, užbaigimu.

3.6.17. BĮ faktinį pramonės narių nepiniginių įnašų dydį gali apskaičiuoti tik patvirtinusi

dalyvaujančiųjų valstybių įnašus programos pabaigoje. Todėl ji skaičiuoja pramonės narių
nepiniginius įnašus, remdamasi BĮ valdybos patvirtinta prorata temporis metodika. Tai
paaiškina, kodėl 2020 m. pabaigoje apskaičiuotas ir dar nepatvirtintas pramonės nepiniginių
įnašų dydis yra 896,5 milijono eurų, palyginti su 180,3 milijono eurų patvirtintais pramonės
nepiniginiais įnašais. Remiantis 2014–2019 m. BĮ kvietimų teikti pasiūlymus dėl programos
„Horizontas 2020“ projektų 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, susijusių pramonės narių
įsipareigojimai dėl nepiniginių įnašų sudaro 1 384,2 milijono eurų.

3.6.18. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai
buvo 100 % ir 91 %.

3.6.19. Ankstesnių metų nepanaudoti mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į BĮ

biudžetą kitais trejais finansiniais metais, su sąlyga, kad šie asignavimai vėliau būtų
panaudojami pirmiausia. 2020 m. BĮ vėl įtraukė 57,2 milijono eurų nepanaudotų mokėjimų
asignavimų į programos „Horizontas 2020“ veiklos biudžetą. Tačiau, prieš panaudodama tų
metų asignavimus, BĮ galėjo panaudoti tik 40 milijonų eurų (arba 70 %) įtrauktų ankstesnių
metų asignavimų.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.6.20. Administraciniai susitarimai, kuriuos BĮ ARTEMIS ir ENIAC sudarė su

nacionalinėmis finansavimo institucijomis (NFI), tebegaliojo, nes šios BĮ buvo sujungtos į BĮ
ECSEL. Pagal šiuos susitarimus BĮ ARTEMIS ir ENIAC ex post audito strategijos labai priklausė
nuo NFI, kad šios atliktų projektų išlaidų deklaracijų auditą 65. 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
64

Šis dydis apskaičiuotas remiantis BĮ Viešųjų institucijų valdybos sprendimais dėl 2014–
2019 m. kvietimų teikti pasiūlymus.

65

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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operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. 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. Kalbant apie BP 7 projektus, pažymėtina, kad BĮ
2020 m. atlikti mokėjimai sudarė 14,3 milijono eurų (2019 m.: 20,3 milijono eurų) arba 7,7 %
(2019 m. – 11,2 %) visų veiklai skirtų mokėjimų, kuriuos BĮ atliko 2020 m. Šiems mokėjimams
taikėme likutinį klaidų lygį, kurį nustatė Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
visai BP 7 programai; 2020 m. pabaigoje jis buvo 3,51 % 66.

3.6.21. Išlaidų ex post auditus atlieka Komisijos bendra audito tarnyba (BAT). Remiantis

turimais audito rezultatais 2020 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“
projektų reprezentatyvų klaidų lygį (2,68 %) ir likutinį klaidų lygį (1,25 %) 67. Komisija savo
pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento 68 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, likutinių klaidų dydis kuo labiau priartėtų prie 2 %“.

3.6.22. Atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų 2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams

paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“ auditą, kad patvirtintume ex post audito
klaidų lygius 69. Šiuose išsamiuose audituose buvo atskleisti šie trūkumai:
o

vienu atveju buvo atskleistos audituotų išlaidų sisteminės klaidos, viršijančios 1 %,
susijusios su deklaruotų tiesioginių išlaidų skaičiavimu, o

o

kitu atveju paramos gavėjas deklaravo tiesiogines paslaugų pirkimo iš kito paramos
gavėjo, kuris priklausė projekto konsorciumui, išlaidas. Tai yra leistina tik tinkamai
pagrįstais atvejais, siekiant užtikrinti, kad į kainą nebūtų įtraukta pelno marža. Paramos
gavėjas nei tinkamai pagrindė išimties taikymą, nei įrodė, kad viešųjų pirkimų procesu
buvo užtikrintas didžiausią naudą teikiantis lėšų panaudojimas perkant šią paslaugą. Ši
klaida kiekybiškai neįvertinama.

66

RTD GD 2020 m. metinė veiklos ataskaita, p. 43.

67

BĮ ECSEL 2020 m. metinė veiklos ataskaita (projektas), III dalis „Vidaus kontrolė“.

68

COM (2011) 809 final.

69

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.6.23. 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.)

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

Užbaigta

2018

2018 m. BĮ nustatė, kad dėl daugiau nei 1 milijoną eurų siekiančių grynųjų pinigų įnašų, skirtų
administracinėms išlaidoms, BĮ ENIAC nebuvo išrašiusi sąskaitų faktūrų pramonės nariui AENEAS
prieš įsteigiant BĮ. Kad gautų trūkstamų grynųjų pinigų, reikalingų administracinėms išlaidoms, BĮ
1 milijoną eurų išmokėjo jos nariai kaip išankstinį mokėjimą grynaisiais pinigais, iš kurių 320 000 eurų
išmokėjo Komisija ir 680 000 eurų – pramonės nariai. BĮ turėtų nedelsiant išduoti debetinį
dokumentą.

Užbaigta

2019

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. 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.

2019

BĮ privalo įgyvendinti Komisijos naują vidaus kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus
kontrolės principų. 2019 m. pabaigoje BĮ dar nebuvo pradėjusi įgyvendinimo proceso.

2017 m.

N. d.

Užbaigta
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Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

2019

BĮ perskirstė 19 milijonų eurų ankstesniais metais nepanaudotų mokėjimų asignavimų ir juos įtraukė
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.

N. d.

2019

BĮ 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.

Užbaigta
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.6.14
Kitaip nei pagal programą „Horizontas 2020“, BP 7 reglamente dėl ECSEL pirmtakų niekada
nebuvo numatyta arba reikalaujama teikti tokias ataskaitas. Pažymėtina, kad BĮ ARTEMIS ir BĮ
ENIAC veikimo metu ir (inter alia) pasikonsultavus su BUDG GD, buvo nuspręsta šios
informacijos neįtraukti į metines ataskaitas.
3.6.19
Įtraukimo per 2020 m. III ketvirtį laiko klausimo ECSEL neketino ir negalėjo spręsti dėl
nagrinėjamo prašymo, kuris buvo įvykdytas tik 2020 m. rugsėjo mėn. pradžioje. Tačiau dėl
įtraukimo pažymėtina, kad visi mokėjimai buvo įvykdyti naudojant prioritetine tvarka įtrauktus
asignavimus, laikantis ECSEL finansinių taisyklių. BĮ ECSEL yra įsipareigojusi įtraukti bet kokius
nepanaudotus asignavimus per tris finansinius metus ir naudodami juos prioritetine tvarka
pagal savo finansines taisykles. Remiantis BĮ ECSEL skaičiavimais, iki 2021 m. pabaigos visi likę
veiklos mokėjimų asignavimai bus įtraukti ir panaudoti.
3.6.20
BĮ ECSEL norėtų dar kartą patvirtinti, kad buvo imtasi veiksmų šiai (pasikartojančiai) išvadai
įgyvendinti. BĮ ECSEL mano, kad šios priemonės (metiniai NFI rašytiniai pareiškimai) yra
pakankamos, kaip tai patvirtino biudžeto valdymo institucija. BĮ steigimo reglamentuose
nustatyta, kad „ARTEMIS / ENIAC valstybės narės gali atlikti, jų manymu, būtinus jų
nacionalinio finansavimo gavėjų kitus patikrinimus ir auditą; apie rezultatus jos praneša
bendrajai įmonei ARTEMIS / ENIAC“.
3.6.22
BĮ ECSEL atsižvelgė į nustatytas išvadas dėl atitinkamų paramos gavėjų.
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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. 70 dešimties metų laikotarpiui, o savarankiškai pradėjo veikti 2015 m. spalio 26 d.

3.7.2. BĮ BPS yra viešojo ir privačiojo biologinės pramonės sektorių partnerystė. 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 duomenys

.

71

3.7.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

191,2

132,5

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

72,2

138,6

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

196,6

182,1

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

111,7

141,6

23

22

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

70

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).

71

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje www.bbieurope.eu.
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.7.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.7.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.7.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 72 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 73, 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

3.7.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir

72

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

73

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės
operacijos, ir aiškinamoji informacija.
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Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. 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

3.7.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.7.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.7.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.7.11. 3.7.2 lentelėje pateikiama BĮ skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.7.2 lentelė. BPS narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius sprendimus)
Nariai
ES (RTD GD)
Privatūs nariai (nepiniginiai įnašai ir
piniginiai įnašai administracinėms
išlaidoms padengti)
Privatūs nariai (piniginiai įnašai veiklos
išlaidoms padengti)
Iš viso

BĮ veikla (1)

Papildoma
veikla (2)

Sumažinimai

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)
Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Grynieji
pinigai

Iš viso

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai

Iš viso

975,0

N. d.

-140,0

835,0

603,2

N. d.

N. d.

N. d.

603,2

462,1

2 234,7

N. d.

2 696,8

12,5

42,0

53,7

929,2

1 037,4

182,5

N. d.

-140,0

42,5

3,3

N. d.

N. d.

N. d.

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

(1) IKOP ir administracinių išlaidų įnašo tikslinės reikšmės, dėl kurių susitarta BĮ metiniuose darbo planuose.
(2) Papildoma veikla nėra įtraukta į Audito Rūmų audito apimtį. Jų mažiausia 1 755 milijonų eurų tikslinė reikšmė buvo padidinta iki 234,7 milijono eurų privatiems nariams, kad būtų pasiektas
bendras mažiausias 2 730 milijonų eurų įsipareigojimas dėl įnašo.

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.
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3.7.12. Pagal BĮ steigimo reglamentą pramonės nariai turėtų prisidėti bent 182,5

milijono eurų grynaisiais pinigais BĮ veiklos išlaidoms padengti. Kaip ir 2020 m., pramonės
nariai nemokėjo jokių papildomų piniginių įnašų BĮ veiklos išlaidoms padengti; piniginiai įnašai
išliko tokio paties žemo lygio – 3,25 milijono eurų – kaip ir 2019 m. pabaigoje. Tai rodo, kad BĮ
susiduria su didelėmis kliūtimis, kad gautų šiuos įnašus, ir kad iki programos „Horizontas 2020“
pabaigos ji nepasieks minimalios tikslinės reikšmės. Dėl šios priežasties Komisija (Mokslinių
tyrimų ir inovacijos, RTD GD) sumažino savo piniginius įnašus BĮ 140 milijonų eurų. Taip
smarkiai sumažinus narių įnašus kilo rizika, kad su programa „Horizontas 2020“susijusi BĮ
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė nebus įgyvendinta.

3.7.13. Iki 2020 m. pabaigos pramonės narių nepiniginiai įnašai, skirti papildomai veiklai,

iš viso sudarė tik 53 % minimalios 1 755 milijonų eurų sumos, nustatytos BĮ steigimo
reglamente. Be to, 2020 m. pabaigoje pramonės sektoriaus nariai pranešė, kad iš 433 milijonų
eurų, įsipareigotų paskelbus visus kvietimus teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas
2020“, pagrindinei veiklai buvo skirta apie 95,7 milijono eurų nepiniginių įnašų. Todėl yra
didelė rizika, kad iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos BĮ nepasieks numatytų tikslinių
reikšmių, susijusių su jos pramonės sektoriaus narių nepiniginiais įnašais, kaip nustatyta jos
steigimo reglamente ir patvirtintuose metiniuose darbo planuose.

3.7.14. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai
buvo 100 % ir 85 %.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.7.15. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2020 m. BĮ įgyvendino Komisijos naują vidaus kontrolės
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo
kontrolės veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų
vidaus kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.

3.7.16. Komisijos bendra audito tarnyba (BAT) yra atsakinga už BĮ atliktų mokėjimų

įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ex post auditus. Remiantis turimais ex post audito
rezultatais 2020 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų
reprezentatyvų klaidų lygį (1,47 %) ir likutinį klaidų lygį (1,06 %) (patvirtinimai ir galutiniai
mokėjimai) 74. Komisija savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento 75 manė,
kad „mokslinių tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės
74

RTD GD 2020 m. metinė veiklos ataskaita, p. 168.

75

COM (2011) 809 final.
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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, likutinių klaidų dydis kuo
labiau priartėtų prie 2 %“.

3.7.17. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 76. Išsamūs auditai vienu atveju atskleidė
audituotų išlaidų 1 % viršijančią klaidą, susijusią su tuo, kad jau deklaruotos ir patvirtintos
personalo išlaidos kitame ataskaitiniame laikotarpyje buvo nepagrįstai pataisytos.

3.7.18. 2020 m. pirmąjį pusmetį Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) užbaigė

tyrimą, kurio metu rasta pažeidimų ir sukčiavimo įrodymų dviejų programos „Horizontas 2020“
projektuose, įskaitant BĮ bendrai finansuojamus projektus, dalyvaujančių paramos gavėjų
veikloje. 2020 m. BĮ iš esmės įgyvendino OLAF rekomendacijas dėl šių paramos gavėjų. Tai
apima lėšų susigrąžinimą, susijusių paramos gavėjų dalyvavimo daugelyje susitarimų dėl
dotacijų nutraukimą ir aktyvų kitų paramos gavėjų, kurie gali kelti problemų, nagrinėjimą.

Pastabos dėl patikimo finansų valdymo

3.7.19. BĮ 2020 m. kvietimų teikti paraiškas koncepcija neužtikrino visapusiškos keturių

strateginių parodomųjų temų aprėpties, kaip numatyta BĮ darbo plano mokslinių tyrimų
darbotvarkėje. Dėl vienos parodomosios temos reikalavimus atitikę ir daugiausia balų surinkę
pasiūlymai turėjo būti atmesti dėl kitos parodomosios temos, dėl kurios buvo priimti keli
bendro finansavimo pasiūlymai.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.7.20. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų

Audito Rūmų pastabas, apžvalga.

76

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.
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Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas
Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

2019

Iš minimalios 182,5 milijono eurų grynųjų pinigų įnašų sumos 77 tik 3,25 milijono eurų buvo sumokėta
2019 m. pabaigoje. BPS steigimo reglamentas 78 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 (RTD GD) nusprendė 140 milijonų eurų sumažinti 205 milijonų
eurų sudarantį 2020 m. BĮ biudžetą 79.

N. d.

2019

Bendrą 916 milijonų eurų nepiniginių įnašų sumą, 2019 m. pabaigoje skirtą papildomai veiklai,
apytiksliai sudarė 216 milijonų eurų nepiniginių įnašų, apie kuriuos pranešta 2019 m., tačiau, prasidėjus
COVID19 pandemijai, jų patvirtinimo procesas nebuvo užbaigtas.

Vykdomas

77

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

78

2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/121, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama BPS bendroji įmonė
(OL L 22, 2018 1 26, p. 1).

79

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
3.7.12
Teisinė sistema, sukurta išimtinai BPS bendrajai įmonei finansiniams įnašams iš savo pramonės
narių rinkti, galiausiai pasirodė esanti neveiksminga. Atsižvelgdama į ankstesnę Europos Audito
Rūmų rekomendaciją rengdama būsimas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes BPS
bendroji įmonė remsis įgyta išskirtine patirtimi. Tačiau BPS bendrosios įmonės atveju ši patirtis
taip pat parodė, kad nors ir EK, ir BPS konsorciumo narių įnašai grynaisiais pinigais gerokai
sumažėjo, iniciatyva sėkmingai pasiekė savo strateginius tikslus. Iš tiesų, neseniai
nepriklausomų išorės ekspertų atliktas tyrimas patvirtino, kad finansuojamų projektų rezultatai
ir poveikis jau viršija daugumą BPS strateginėje inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkėje
nustatytų tikslų. Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama BPS bendrosios įmonės
2020 m. metinėje veiklos ataskaitoje.
3.7.13
Bendri BPS bendrosios įmonės pramonės narių įnašai iš tikrųjų yra šiek tiek mažesni už šiuo
iniciatyvos etapu tikėtiną lygį. Iš tiesų iš pradžių buvo tikimasi, kad IKAA ir IKOP nepiniginių
įnašų projekcijos bus linijinės, o naujausia patirtis rodo, kad šios investicijos yra masiškai
įgyvendinamos BPS bendrosios įmonės projektų pabaigoje. Be to, dėl COVID-19 pandemijos
investicijos ir išorės auditorių atliekamas jų sertifikavimas buvo atidėtas.
BPS bendrosios įmonės nuomone, šis atotrūkis ateinančiais metais bus gerokai sumažintas,
atsižvelgiant į tai, kad nepiniginių įnašų deklaravimas ir sertifikavimas (IKAA ir IKOP) gerokai
padidės užbaigiant BPS projektus. Be to, pramonės nariai BPS valdybai pateiktoje finansinėje
perspektyvoje įsipareigojo siekti 2021 m. ir vėlesniems metams nustatytų papildomų
investicinių tikslų.
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3.8. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
Įvadas

3.8.1. Briuselyje įsikūrusi BĮ „Shift2Rail“ (S2R), buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn.

80

dešimties metų laikotarpiui, o savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės 24 d.

3.8.2.

BĮ S2R yra viešojo ir privačiojo geležinkelių sektorių partnerystė. 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 skaičiai

.

81

3.8.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ skaičiai
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

72,5

61,8

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

77,9

79,1

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

75,8

81,6

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

84,1

83,1

24

23

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

80

2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama BĮ
„Shift2Rail“ (OL L 177, 2014 6 7, p. 9).

81

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.shift2rail.org.
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.8.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.8.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.8.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 82 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 83, 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

3.8.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir

82

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

83

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės
operacijos, ir aiškinamoji informacija.
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Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. 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

3.8.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.8.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.8.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.8.11. 3.8.2 lentelėje pateikiama BĮ skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga.
3.8.2 lentelė. S2R narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (MOVE GD)
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla
398,0
350,0
748,0

Papildoma
veikla (1)
0,0
120,0
120,0

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso
398,0
470,0
868,0

Grynieji
pinigai
297,7
9,2
306,9

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
121,9
121,9

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai
0,0
93,1
93,1

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai
0,0
204,8
204,8

Iš viso
297,7
429,0
726,7
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3.8.12. 2020 m. pabaigoje BĮ panaudojo atitinkamai 100 % ir 80 % turimų programos

„Horizontas 2020“ projektų įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų. Veiklos
mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis sumažėjo (88 %), palyginti su 2019 m., nes vieno
susitarimo dėl dotacijos, skirto pagal 2020 m. kvietimą teikti pasiūlymus, 2020 m. pabaigoje
nebuvo galima pasirašyti, todėl susijęs išankstinis finansavimas turėjo būti atidėtas.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.8.13. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2020 m. BĮ įgyvendino Komisijos naują vidaus kontrolės
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. VKS reikalaujamo metinio savo
kontrolės veiklos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos tikslais BĮ parengė atitinkamus visų
vidaus kontrolės principų ir susijusių charakteristikų rodiklius.

3.8.14. Valdybos sprendime Nr. 07/2018, kuriuo priimamos BĮ organams taikytinos

interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės, reikalaujama, kad atnaujinti BĮ valdybos
narių gyvenimo aprašymai ir interesų konfliktų deklaracijos būtų skelbiami BĮ interneto
svetainėje. Tačiau, tik keli valdybos nariai pateikė reikalingą informaciją, todėl iki 2020 m.
pabaigos buvo galima paskelbti tik pusę gyvenimo aprašymų, bet nė vienos interesų konflikto
deklaracijos.

3.8.15. Komisijos bendra audito tarnyba (BAT) yra atsakinga už BĮ atliktų mokėjimų

įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ex post auditus. Remiantis turimais ex post audito
rezultatais 2020 m. pabaigoje, BĮ pranešė apie programos „Horizontas 2020“ projektų
reprezentatyvų klaidų lygį (2,9 %) ir likutinį klaidų lygį (1,99 %) (patvirtinimai ir galutiniai
mokėjimai) 84. Komisija savo pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento 85 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, likutinių klaidų dydis kuo
labiau priartėtų prie 2 %“.

84

BĮ S2R 2020 m. metinė veiklos ataskaita, p. 189.

85

COM (2011) 809 final.
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3.8.16. Vykdydami veiklos mokėjimų kontrolę, atlikome atsitiktinai į imtį įtrauktų

2020 m. atliktų mokėjimų galutiniams paramos gavėjams pagal programą „Horizontas 2020“
auditą, kad patvirtintume ex post audito klaidų lygius 86. Šie išsamūs auditai vienu atveju
atskleidė sisteminę klaidą, susijusią su klaidingu deklaruotų personalo išlaidų apskaičiavimo
metodu. Kitu atveju buvo nustatytas sisteminis kiekybiškai neįvertinamas kontrolės trūkumas,
susijęs su tuo, kad paramos gavėjas netaikė su projektu susijusių deklaruotų darbo valandų
patvirtinimo procedūros.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.8.17. Priede pateikiama taisomųjų veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų

Audito Rūmų pastabas, apžvalga.

86

Kalbant apie dotacijų mokėjimo operacijas, patikrintas lankantis pas paramos gavėjus,
pranešimo apie kiekybiškai įvertinamas klaidas riba yra 1 % audituotų išlaidų.

118
Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)

Priedas. Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas
Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

2017 m.

Reaguodama į vertintojų pateiktas rekomendacijas, BĮ parengė veiksmų planą, kurį valdyba
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 pradėti, tuo tarpu kiti veiksmai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir dabartinį teisinį pagrindą,
yra įtraukti į 2021 m. vasario 23 d. Komisijos pasiūlymą dėl būsimos Europos partnerystės
geležinkelių sektoriaus mokslinių tyrimų ir inovacijos srityje sukūrimo.

N. d.

119
Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)

Bendrosios įmonės atsakymas
3.8.14
BĮ „Shift2Rail“ ėmėsi šių veiksmų:
-

Valdybos nariams kelis kartus priminta pateikti trūkstamas interesų konfliktų
deklaracijas;
2021 m. birželio mėn. vis dar trūko 28 proc. gyvenimo aprašymų ir interesų konfliktų
deklaracijų (12 iš 43 šiuo metu dirbančių atstovų);
Per 2021 m. birželio 22 d. vykusį valdybos posėdį valdybos nariams buvo pateikta
padėties ataskaita. Taip pat paaiškinta, kad bet kuris valdybos narys, nesilaikantis su
interesų konfliktų deklaracija ir gyvenimo aprašymu susijusių reikalavimų de facto
laikomas turinčiu interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pašalintas iš valdybos sprendimų
priėmimo proceso.

3.8.16
Faktas, kad paramos gavėjas nenustatė nurodytų valandų patvirtinimo procedūros, buvo
nustatytas 2020 m. pabaigoje Komisijos bendros audito tarnybos (BAT) atliktoje ex post audito
ataskaitoje nereikalaujant atlikti finansinius koregavimus. Šioje ataskaitoje padaryta išvada,
kad bendrai paramos gavėjo laiko registravimo sistema yra patikima. Be to, paramos gavėjas
patvirtino, kad laiko registravimo patvirtinimo sistema bus patobulinta, o BĮ „Shift2Rail“ šį
patobulinimą stebės.
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3.9. Europos našiosios kompiuterijos
bendroji įmonė („EuroHPC“)
Įvadas

3.9.1. Liuksemburge įsikūrusi Europos našiosios kompiuterijos (EuroHPC) BĮ įsteigta

2018 m spalio mėn. laikotarpiui iki 2026 m. gruodžio 31 d. 87 Ji savarankiškai pradėjo veikti
2020 m. rugsėjo 23 d.

3.9.2. BĮ yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, sutelkianti Europos Sąjungos (ES),

Europos šalių ir privačių partnerių išteklius itin našaus skaičiavimo plėtrai Europoje. BĮ nariai
steigėjai yra ES, kuriai atstovauja Komisija, dalyvaujančios valstybės 88 ir du privatūs partneriai,
kuriems atstovauja Europos našiosios kompiuterijos technologijų platforma (ETP4HPC) ir
didžiųjų duomenų vertės asociacijos (BDVA).

87

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1488 dėl Europos našiosios
kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimo (OL L 252, 2018 10 8, p. 8).

88

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija,
Juodkalnija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,
Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės
Makedonija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vengrija ir Vokietija (šaltinis: „EuroHPC“ interneto
svetainė).
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3.9.3. 3.9.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ duomenys

.

89

3.9.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

Biudžetas naujaisiais mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)

181,5

N. d.

Biudžetas naujaisiais įsipareigojimų asignavimais
(milijonais eurų)

509,1

N. d.

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

181,5

N. d.

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

509,1

N. d.

11

N. d.

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
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.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.9.4. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį

pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.9.5. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir už

valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

89

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.9.6. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 90 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 91, 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

3.9.7. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse

ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

90

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

91

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.9.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.9.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

3.9.10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymo

3.9.11. 3.9.2 lentelėje pateikiama BĮ „EuroHPC“ skirtų narių įnašų 2020 m. pabaigoje

apžvalga.

3.9.2 lentelė. „EuroHPC“ narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)
Nariai
ES (CONNECT GD)
Dalyvaujančiosios
valstybės
Privatūs nariai
Iš viso

BĮ veikla

Papildoma
veikla (1)

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Iš viso

Grynieji
pinigai

Patvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Pateikti
nepatvirtinti
nepiniginiai
įnašai

Nepiniginiai
įnašai
papildomai
veiklai

Iš viso

536,0

N. d.

536,0

190,9

0,0

0,0

N. d.

190,9

486,0

N. d.

486,0

28,9

0,0

0,0

N. d.

28,9

422,0
1 444,0

N. d.
N. d.

422,0
1 444,0

0,0
219,8

0,0
0,0

0,0
0,0

N. d.
N. d.

0,0
219,8

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.
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3.9.12. Kalbant apie 2020 m. BĮ biudžetą, numatytą programos „Horizontas 2020“

projektams, pažymėtina, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis atitinkamai
buvo 95,5 % ir 22,5 %. Žemą mokėjimų asignavimų įvykdymo lygį iš dalies galima paaiškinti tuo,
kad Komisija visą metinį mokėjimų biudžetą perkėlė į BĮ, kai 2020 m. rugsėjo 23 d. BĮ tapo
finansiškai savarankiška.

3.9.13.

2020 m. pabaigoje vėluojant įdarbinti pagrindinius darbuotojus ir dėl COVID-19
pandemijos poveikio planuojamoms IT, ryšių, komandiruočių, susitikimų, renginių ir kitų
paslaugų išlaidoms gerokai sumažėjo administracinių mokėjimų biudžeto įvykdymo lygis (t. y.
apie 1,5 % viso turimo biudžeto) iki 16,5 %.

3.9.14. 2020 m. buvo planuojamas BĮ veiklos mokėjimų biudžetas, skirtas išankstiniam

finansavimui, susijusiam su trijų eksalygmens superkompiuterių pirmtakų ir penkių
petalygmens superkompiuterių įsigijimu (apie 135 milijonus eurų) ir užbaigtais kvietimais teikti
pasiūlymus (apie 44 milijonus eurų). Tačiau 2020 m. pabaigoje mokėjimai pagal išankstinį
finansavimą galėjo būti atliekami tik pagal pasirašytas sutartis, susijusias su superkompiuteriais
LEONARDO ir „PetaSC“ (apie 34 milijonus eurų), ir pagal pasirašytus susitarimus dėl dotacijų,
kurių vertė – apie 6 milijonus eurų. Todėl veiklos mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo
žemas (22,6 %).

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.9.15. BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis vietoje. 2020 m. pabaigoje BĮ iš esmės įgyvendino Komisijos vidaus
kontrolės sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. Tačiau, kalbant apie
kontrolės principus, susijusius su rizikos vertinimu, taip pat kontrolės ir stebėsenos veiklą, BĮ vis
dar turi užbaigti keletą veiksmų, kad užtikrintų jų veiksmingą veikimą.

3.9.16. 2020 m. pabaigoje BĮ neparengė patikimų jos privačių narių ir dalyvaujančių

valstybių deklaruotų nepiniginių įnašų patvirtinimo ir sertifikavimo procedūrų ir nenustatė
tinkamos šių nepiniginių įnašų pripažinimo apskaitos procedūros. Dėl šios padėties BĮ negali
valdyti ir stebėti minimalaus nepiniginių įnašų, kuriuos turi teikti šie privatūs nariai ir
dalyvaujančiosios valstybės, lygio ir teikti dėl to ataskaitų.

125
Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė („EuroHPC“)

Kiti klausimai

3.9.17. Atsižvelgdami į dabartinį BĮ darbo krūvį, susijusį su administraciniais ir veiklos

procesais, ir į tai, kad jau pradėta vykdyti pirmoji svarbi veikla, manome, kad BĮ šiuo metu
trūksta darbuotojų. 2020 m. kurdama organizacinę struktūrą BĮ daugiausia dėmesio skyrė
pagrindinių veiklos procesų ir užduočių užtikrinimui, tačiau nepaisė poreikio turėti pagrindinių
administracijos darbuotojų, visų pirma nepaskyrė administracijos ir finansų vadovo ir vidaus
kontrolės ir audito koordinavimo vadybininko. Neišsprendusi šio išteklių deficito problemos, BĮ
gali susidurti su finansų, biudžeto ir personalo valdymo, taip pat veiklos mokėjimų ir
nepiniginių įnašų vidaus kontrolės procesų trūkumais. Galiausiai didelė sutartininkų dalis
(74 %) artimiausiu metu gali lemti didelę darbuotojų kaitą, o tai dar labiau padidins spaudimą
nestabilioje padėtyje esantiems BĮ darbuotojams.

126
Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė („EuroHPC“)

Bendrosios įmonės atsakymas
Bendroji įmonė atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą.

127

Bendroji įmonė, vykdanti veiklą pagal
EURATOM
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3.10. Europos ITER įgyvendinimo ir
branduolių sintezės energetikos
vystymo bendroji įmonė (F4E)
Įvadas

3.10.1. Europos ITER

įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (BĮ F4E)
BĮ buvo įsteigta 2007 m. balandžio mėn. 93 35 metų laikotarpiui. Viena iš pagrindinių BĮ
užduočių – teikti Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) įnašą Tarptautinei ITER
branduolio sintezės energijos organizacijai (ITER-IO), atsakingai už ITER projekto įgyvendinimą.
Nors pagrindinė branduolių sintezės veikla turėjo būti vystoma Kadaraše Prancūzijoje, BĮ
būstinė yra Barselonoje.
92

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

92

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius.

93

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 (Euratomas) 2013/791(OL L 349, 2013 12 21, p. 100), 2015 m. vasario 10 d.
Tarybos sprendimu (Euratomas) 2015/224 (OL L L 37, 2015 2 13, p. 8) ir 2021 m. vasario
22 d. Tarybos sprendimu (Euratomas) 2021/281 (OL L 62, 2021 2 13, p. 41).
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3.10.3. 3.10.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai BĮ skaičiai

.

94

3.10.1 lentelė. Pagrindiniai BĮ duomenys
2020

2019

794,8

721,1

878

689,5

Turimas mokėjimų biudžetas (milijonais eurų)1

816,5

761,2

Turimas įsipareigojimų biudžetas (milijonais eurų)1

885,7

729,7

435

439

Biudžetas mokėjimų asignavimais (milijonais eurų)
Biudžetas įsipareigojimų asignavimais (milijonais eurų)

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d.2
1

Turimas biudžetas apima administracinių įsipareigojimų perkėlimus ir asignuotąsias
pajamas, kurių valdyba dar nepatvirtino.

2

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

Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

3.10.4. Turimų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis 2020 m. pabaigoje

atitinkamai buvo 100 % ir 98 %.

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija

3.10.5. Mūsų taikytas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį
pagrindinių operacijų testavimą BĮ ir paramos gavėjų patalpose ir BĮ priežiūros ir kontrolės
sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Šio darbo rezultatus papildė iš kitų
auditorių darbų gauti įrodymai ir BĮ vadovybės pateiktos informacijos analizė.

3.10.6. Žr. ataskaitos 3.1 skirsnį, kuriame aprašomas nuomonės pagrindas, vadovybės ir

už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir
jose atspindimų operacijų auditą. Parašas 139 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis.

94

Daugiau informacijos apie BĮ kompetenciją ir veiklą galima rasti jos svetainėje
www.f4e.europa.eu.
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita

Nuomonė
3.10.7. Mes auditavome:
a)

BĮ finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų finansinės būklės 95 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 96, 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

3.10.8. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BĮ finansinėse
ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

95

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

96

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos 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

3.10.9. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse

ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

3.10.10. Mūsų nuomone, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir
tvarkingi.

Dalyko pabrėžimas

3.10.11. Neprieštaraudami 3.10.8 ir 3.10.10 dalyse išreikštai nuomonei, Audito

Rūmai atkreipia dėmesį į 3.10.13—3.10.15 dalis, kuriose nurodyta, kad 2020 finansinių
metų BĮ metinėse finansinėse ataskaitose pateikta ITER projekto įgyvendinimo
įsipareigojimų įvykdymo bendrų išlaidų sąmata siekia 17,97 milijardo eurų. Tačiau
pasikeitus pagrindinėms prielaidoms dėl sąmatos ir rizikos pozicijos, gali labai padidėti
išlaidos ir (arba) gali būti dar labiau vėluojama įgyvendinant ITER projektą.

3.10.12. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.
Pastabos dėl ITER išlaidų užbaigus veiklą įverčio

3.10.13. BĮ nepakeitė ITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimų įvykdymo iki 2042 m.

bendrųjų išlaidų įverčio, vadinamojo įverčio užbaigus veiklą. 2020 m. pabaigoje BĮ įvertino šias
bendras išlaidas 17 968 milijonais eurų (2020 m. vertėmis). Tai yra iš viso 2020 m. pabaigoje
atliktų mokėjimų suma, siekianti 7 345 milijonus eurų, ir būsimų mokėjimų įvertis,
apskaičiuotas 10 623 milijonais eurų (2020 m. vertėmis).
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3.10.14. Palyginti su 2019 m. metinėmis finansinėmis ataskaitomis, kuriose užbaigimo

išlaidų įvertis nurodytas tik ITER kreditais, 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose BĮ ženkliai
pagerino informacijos kokybę, užbaigimo išlaidų įvertį pateikusi eurais ir 2020 m. vertėmis, ir,
be kita ko, nurodžiusi „Brexit’o“ ir COVID-19 poveikį. Tačiau pasikeitus pagrindinėms
prielaidoms dėl įverčio ir rizikos pozicijos, gali labai padidėti išlaidos ir gali būti dar labiau
vėluojama įgyvendinant projektą. Tai rodo toliau pateikti pavyzdžiai.
o

Branduolinės saugos reikalavimai: nors BĮ bendradarbiauja su ITER-IO, siekdama
užtikrinti, kad projektuojant būtų laikomasi įvairių branduolinės saugos reikalavimų,
galutinį sprendimą priima Prancūzijos branduolinės saugos institucija, o bet kokie būsimi
saugos reikalavimų pakeitimai galėtų turėti didelį poveikį išlaidoms;

o

„Hot Cell Complex“ išlaidų sąmata: dar neperžiūrėta, o dabartiniu ITER-IO projektavimo
reikalavimų įgyvendinimo etapu nėra galimybės F4E parengti patikimos išlaidų sąmatos, ir

o

reikalavimų pakeitimai: nors visi būtini pakeitimai bus finansuojami atsargos rezervo
priemonėmis (t. y. ITER rezervo fondu arba nepaskirstytu ITER biudžetu) ir BĮ atkreipė
dėmesį į teigiamą šios politikos poveikį, jų sumažinti iki nulio neįmanoma. Dėl šių
pakeitimų gali būti dar labiau vėluojama vykdyti dabartinę ir numatytą ateityje statybos
veiklą ir patirti papildomų išlaidų.

3.10.15. BĮ įvertino, kad COVID-19 pandemijos poveikis buvo didelis, bet ne itin

reikšmingas. Iki 2021 m. balandžio mėn. dėl pandemijos kai kurie pristatymai vėlavo iki keturių
mėnesių, todėl viso ITER projekto išlaidos padidėjo maždaug 47 milijonais eurų (2008 m.
vertėmis). Jei 2021 m. pandemija paaštrėtų, galimi tolesni padariniai.

Pastabos dėl vidaus kontrolės

3.10.16. Toliau pateikiamos pastabos yra susijusios su BĮ vietinėmis IT programomis,

naudojamomis teisiniams įsipareigojimams ir sutartims (DACC) bei dokumentams tvarkyti
(IDM) 97. Jos netaikomos Komisijos centrinės finansų informacinės sistemos (ABAC) sistemoms
ir darbo srautui. Jos susijusios su visų lygių BĮ atsakingu leidimus suteikiančiu pareigūnu (RAO)
ir BĮ pavaduojančiais pareigūnais.

3.10.17. Per keletą metų BĮ dėjo daug pastangų elektroninei dokumentų tvarkymo

sistemai įdiegti. 2020 m. kovo mėn. pabaigoje BĮ vykdomasis direktorius nusprendė COVID-19
pandemijos metu įvesti laikinas administravimo priemones ir pažangiuosius elektroninius

97

Pastabose neatsižvelgiama į naujausius 2021 m. BĮ padarytus pakeitimus, kuriais siekiama
sušvelninti nustatytą riziką.
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parašus DACC programoje naudoti ne tik sutarčių pakeitimams, bet ir pradinėms sutartims
tvarkyti ir pasirašyti.

3.10.18. Iš esmės dėl šių priemonių BĮ išlaikė veiklos tęstinumą ir nuo COVID-19

pandemijos pradžios jos darbuotojai galėjo dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau BĮ ne visiškai
priderino savo vietinę IT taikomąją programą su delegavimo procesams skirtomis vidaus
procedūromis. Kaip aprašyta tolesnėse dalyse, dar reikia pašalinti reikšmingus trūkumus,
susijusius su:
o

teisiniais aspektais, susijusiais su BĮ delegavimo sistemos diegimu ir pažangiųjų
elektroninių parašų naudojimu;

o

techniniais aspektais, susijusiais su DACC ir IDM programų technine struktūra (naudotojo
prieigos teisės), skirta RAO; virtualių tapatybių ir taikomųjų programų sąsajų naudojimui,
ir

o

vidaus kontrolės aspektais, susijusiais su vietinių IT sistemų atitiktimi tvirtinimo teisių
delegavimui ir su BĮ apskaitos sistemoje teikiamų apskaitos ir finansinių duomenų
teisingumu.

3.10.19. Priešingai nei ABAC darbo srauto atveju, DACC programa negalima parodyti,
kad darbuotojai tinkamai suprato dokumento turinį ir sutiko pasirašyti jį asmeniniu parašu.

3.10.20. Sutarčių valdymo centralizuotoje autentiškumo patvirtinimo sistemoje BĮ, be

atskirų naudotojų paskyrų, sukūrė virtualiųjų tapatybių naudotojų grupės paskyras, kad
palengvintų savo vietinių IT taikomųjų programų (DACC, IDM) valdymą. Tačiau iki 2020 m.
pabaigos F4E direktoriui sukurta funkcinės grupės paskyra taip pat buvo naudojama įvairiems
svarbiems dokumentams patvirtinti ir pasirašyti. Ši praktika neatitinka pagrindinių BĮ IRT
prieigos valdymo politikos principų, pagal kuriuos aiškiai reikalaujama, kad naudotojų paskyros
būtų unikalios ir susietos su vienu naudotoju. Todėl tai yra laikoma itin svarbiu vidaus kontrolės
trūkumu, nes visiems grupės paskyros naudotojams leidžiama atlikti veiksmus, kuriuos
išskirtinai vykdo RAO.

3.10.21. BĮ delegavimo sistemos tikslas – centralizuoti delegavimą atsakingiems

leidimus suteikiantiems pareigūnams ir, be kita ko, joje pateikiama naujausia visų F4E
patvirtintų delegavimų ir pavadavimo tvarkos apžvalga. Tačiau 2020 m. pabaigoje BĮ vietos IT
taikomosiose programose (DACC ir IDM) delegavimo sistemoje nebuvo automatiškai
nustatytas techninis delegavimas (t. y. naudotojų teisės leisti vykdyti sandorius), o pasikliauta
kiekvienu RAO, kad atrinktų tinkamą delegavimui asmenį, remiantis BĮ direktoriaus patvirtinta
sistema. Be to, sutartyse numatyti delegavimo įgaliojimai (pavyzdžiui, privalomų sprendimų
pasirašymas tam tikromis sąlygomis) suteikiami BĮ darbuotojams, kurie nėra RAO (pavyzdžiui,
už sutartis atsakingiems pareigūnams). Tai neatitinka BĮ delegavimo sistemos.
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3.10.22. Galiausiai, skirtingai nuo ABAC darbo srauto, vidaus kontrolės auditas dėl

taikomosios programos DACC, siekiant užtikrinti naudotojų teisių tvirtinti sandorius atitiktį
darbuotojams deleguotoms užduotims, niekada nebuvo atliktas. Todėl esama didelės rizikos,
kad dėl BĮ delegavimo politikos pažeidimų gali būti nenustatyta ir nesumažinta reikalavimų
nesilaikymo atvejų.

3.10.23.

Nors 2016 m. BĮ pradėjo naudoti IT programą DACC teisiniams įsipareigojimas
arba sutartims tvarkyti (2020 m., įskaitant pradines sutartis), taigi kaip papildomą apskaitos ir
finansinių duomenų šaltinį, nuo 2013 m. BĮ apskaitos sistema nebuvo patvirtinta. Tokia padėtis
neatitinka BĮ finansinio reglamento nuostatų, kuriose reikalaujama, kad, nustačius reikšmingų
pakeitimų, turi būti patvirtinta apskaitos sistema.

3.10.24. Atkreipiame dėmesį į 2021 m. birželio mėn. planuojamą Komisijos vidaus

audito tarnybos auditą, susijusį su įgaliojimų delegavimu, sprendimų priėmimo efektyvumu
F4E ir bendradarbiavimo su Komisijos Energetikos generaliniu direktoratu mechanizmais.

Pastabos dėl įdarbinimo procedūrų

3.10.25. 2020 m. BĮ vykdomoms įdarbinimo procedūroms trūko skaidrumo sudarant
galutinį kandidatų, kurie kviečiami dalyvauti kitame vertinimo etape (pokalbiuose ir atlikti
testus raštu), sąrašą. Visų pirma neaišku, kaip atrankos komisija taikė pranašumų kriterijus,
atrinkdama galutinius kandidatus.

Kiti klausimai

3.10.26. BĮ 2020 m. metinių narystės įnašų apskaičiavimo metodas neatitiko atitinkamų

BĮ finansinio reglamento nuostatų. Užuot naudojusi įnašų įvertį, kurį patvirtino BĮ valdyba, BĮ
rinko įnašus remdamasi dar nepatvirtintu įverčio projektu.

3.10.27. BĮ naudojasi savo sukurta e. viešojo pirkimo priemone, kuri nėra visapusiškai

suderinta su Komisijos e. viešojo pirkimo sprendimu. Gali būti, kad ateityje patobulinus F4E
e. viešojo pirkimo priemonę, bus be reikalo dubliuojamos Komisijos priemonių kūrimo
pastangos ir investicijos. Tai neparemtų bendros dalyviams skirtos keitimosi elektroniniais
duomenimis erdvės principo, kaip numatyta ES finansiniame reglamente.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

3.10.28. 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.)

2019

3.4 skyriaus biudžeto išlaidų kategorija „Kitos veiklos išlaidos“ naudojama įvairių rūšių išlaidoms
(t. y. išorėje ir organizacijos viduje samdomų žmogiškųjų išteklių išlaidoms, misijos išlaidoms,
teisinės pagalbos išlaidoms ir pan.) finansuoti. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi biudžeto
skaidrumo ir konkretumo principų, kiekvienam biudžeto skyriui reikėtų sukurti atskirą biudžeto
išlaidų kategoriją.

2019

Vienos didelės vertės viešųjų pirkimų procedūros iš pradžių paskelbti tvarkaraščiai ir terminai buvo
nerealistiški. 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.

2019

BĮ veiklą kasmet vertina išorės ekspertų kolegija. 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.

Vykdomas

2019

Dėl etatų plano apribojimo, susijusio su statutiniais darbuotojais, F4E vis dažniau naudoja išorėje
arba organizacijos viduje samdomus išteklius. 2019 m. šių išteklių lygis jau pasiekė apytiksliai 62 %
BĮ statutinių darbuotojų. BĮ 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.

Vykdomas

Užbaigta

N. d.
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Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė
(užbaigtas / vykdomas /
neįvykdytas / n. d.)

2019

2019 m. F4E valdyba paskyrė ad hoc grupę, kad ji peržiūrėtų BĮ 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 valdyba 98. Tačiau pasiūlytoje EVM
sistemoje atsižvelgiama ne į visas ekspertų rekomendacijas 99 ir nepateikiama aiškios informacijos
apie tai, kokia techninė pažanga buvo pasiekta remiantis iki šiol patirtomis išlaidomis, atsižvelgiant į
bendrus BĮ FITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimus. Atsižvelgiant į svarbų EVM sistemos
vaidmenį stebint veiklos rezultatus, labai svarbu, kad įgyvendinimo etapu BĮ stebėtų savo
veiksmingumą ir informuotų valdybą apie visus iškilusius svarbius klausimus.

Užbaigta

98

2019 m. balandžio 5 d. F4E valdybos sprendimas Nr. 43.

99

Nepriklausomos peržiūros grupės atliktas septintasis metinis vertinimas (2018 m. lapkričio 30 d.), p. 30–31.
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Bendrosios įmonės atsakymas
3.10.16 iki 3.10.20
F4E sutarčių valdymo platforma DACC (nukrypimų, dalinių pakeitimų ir sutarčių pakeitimų
akronimas, angl. Deviations, Amendments and Contract Changes) yra elektroninė mainų
sistema, kuri buvo sukurta siekiant įgyvendinti esmines 2014 m. Europos Komisijos vidaus
audito tarnybos (VAT) pateiktas rekomendacijas, susijusias su sutarčių pakeitimais. Pirmoji
priemonės versija pradėjo veikti 2016 m. siekiant suvienodinti nukrypimą / pakeitimą su
daliniu pakeitimu (teisinis įsipareigojimas) ir užtikrinti F4E sutarčių pakeitimų kontrolę.
Priemonė taip pat buvo sukurta siekiant stebėti su sutarčių pakeitimais susijusias išlaidas,
palyginti su išlaidų baigiamuoju įverčiu (EaC) ir jos rizikos nuostatomis. Antrojo etapo metu
priemonė toliau buvo tobulinama, kad apimtų ir komercinius pakeitimus (pvz., apsikeitimus
laiškais), komercinio aktyvinimo atvejus (pvz., pasirinkimo sandorių sudarymą),
preliminariosios sutarties pakeitimus ir pan. Dėl COVID-19 padėties buvo skubiai sukurtas
papildomas modulis, kad sutartis būtų galima tiesiogiai pasirašyti internete, kuris 2020 m.
balandžio mėn. pradėtas naudoti veiklos sutartims. Nuo 2021 m. pradžios pradėti diegti įvairūs
administracinėms sutartims skirti moduliai. Dėl tokios elektroninės sistemos techninių
reikalavimų pažymėtina, kad F4E rėmėsi F4E finansiniame reglamente nustatytais reikalavimais
(dabartinis 88 straipsnis), įskaitant nuorodą į Bendrojo finansinio reglamento 148 straipsnį).
2021 m. pradžioje, F4E vidaus kontrolės koordinatorius, atlikdamas metinį F4E vidaus kontrolės
sistemos vertinimą, nustatė klaidų, susijusių su kai kurių DACC platformos veiklos sutarčių
pasirašymo etapu. F4E nustatė keletą sandorių, dėl kurių vadovai prašė kito asmens jų vardu
patvirtinti DACC platformoje teisinį įsipareigojimą. Tokie veiksmai nebuvo numatyti F4E vidaus
finansinėje programoje dėl finansinių delegacijų ir pavadavimo, taigi jie neatitiko F4E finansinio
reglamento.
Nors pagal Ispanijos ir Prancūzijos teisę sutartys vis dar laikomos teisėtomis, klausimas
atskleidė rimtų trūkumų, susijusių su F4E vidaus kontrolės sistemomis. Todėl F4E direktorius į
savo metinį valdymo pareiškimą dėl 2020 m. įtraukė nekiekybinę išlygą dėl reputacijos.
Vis dėlto F4E patvirtina, kad nuo 2021 m. ir vėliau bus išplėsta F4E vidaus audito struktūros
atliekamos vidaus kaupiamosios apskaitos sistemos prieigos teisių peržiūros taikymo sritis, kad
ji apimtų ir DACC platformą. Be to, 2021 m. birželio mėn. VAT pradėjo auditą dėl „Sprendimų
priėmimo F4E delegavimo ir veiksmingumo ir bendradarbiavimo mechanizmų su Energetikos
GD“. Abi šios veiklos padės sustiprinti dabartinį patikinimą dėl atitikties F4E delegavimo
politikai ir vidaus kontrolės sistemai.
Tuo tarpu F4E ėmėsi skubių taisomųjų veiksmų siekdama pašalinti trūkumus ir užtikrinti, kad
šios klaidos nepasikartotų. Tai apima finansinių patikrinimų ir DACC platformos kontrolės
priemonių sugriežtinimą bei informuotumo didinimą tarp F4E darbuotojų.
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3.10.21
Dėl sutartyje, išskyrus RAO, darbuotojams numatytų delegavimo įgaliojimų pažymėtina, kad
jie atitinka tik kasdienę sutarties valdymo veiklą ir dėl jų pati sutartis nėra iš dalies keičiama.
BĮ F4E atnaujins atitinkamą pavyzdinės sutarties nuostatą.
3.10.22
F4E patvirtina, kad naudotojo teisių patvirtinimą atlieka trečioji šalis, kad pateiktų patikinimą.
3.10.23
F4E patvirtina, kad apskaitos sistemų patvirtinimas bus pradėtas 2021 m. Tačiau F4E norėtų
pabrėžti, kad DACC platforma nėra automatiškai suderinta su kaupiamosios apskaitos sistema.
Bet kokie į apskaitos sistemą įrašyti duomenys patvirtinami laikantis vidaus kontrolės
sistemos: siekiant užtikrinti apskaitos duomenų kokybę, taikoma nustatyta ex ante ir ex post
kontrolė.
3.10.25
F4E toliau plėtojo savo įdarbinimo procedūras. Nuo 2021 m. pradžios šios procedūros apima
visiškai kiekybinius paraiškų vertinimus.
3.10.26
F4E priėmė priemones, visų pirma šių metų paskutinės kadencijos valdyba patvirtino kitų
metų bendrojo programavimo dokumento projektą, kad ši problema nepasikartotų.
3.10.27
F4E priėmė sprendimą įgyvendinti prekyboje prieinamą komercinę e. pateikimo priemonę,
nes Komisijos priemonės naudojimo mastas yra ribotas (tik atviroms procedūroms) ir dėl
daugybės pranešimų apie incidentus ir stabilumo problemas. Tuo atveju, kai Komisijos siūloma
priemonė apima visas pirkimo procedūros rūšis, susijusias su F4E ir incidentų skaičius mažėja,
F4E įvertins galimybę pereiti prie Komisijos priemonių rinkinio ir priims sprendimą, remdamasi
F4E veiklos reikalavimais. Be to, F4E taikoma prekyboje prieinama priemonė visiškai atitinka
ES direktyvų dėl viešųjų pirkimų nuostatas. Šia priemone suteikiama nemokama elektroninė
prieiga prie F4E paskelbtų skelbimų apie pirkimą ir ji integruota į TED e. pranešimų sistemą ir
TED svetainę, kurioje skelbiami F4E pranešimai apie viešuosius pirkimus.
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