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Akronīmi
Akronīmu sarakstā iekļauti ES kopuzņēmumi un citas šajā ziņojumā minētās Savienības
struktūras.
Akronīms

Pilns nosaukums

ABAC

centralizēta Komisijas finanšu informācijas sistēma par uzkrājumu
grāmatvedību

ARES

centralizēta Komisijas dokumentu pārvaldības sistēma

ARTEMIS

kopuzņēmums, kas izveidots, lai ieviestu kopīgu tehnoloģiju ierosmi
iegulto datorsistēmu jomā

BBI

Biorūpniecības kopuzņēmums

BCP

darbības nepārtrauktības plāns

KRD

Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta (RTD ĢD)
Kopējais revīzijas dienests

EISI

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

FPS

finanšu pārskatu sertifikāts

COMPASS

Komisijas centrālais e-dotāciju risinājums dotāciju pārvaldībai

COSO

Tredveja komisijas organizāciju atbalsta komiteja

CS

kopuzņēmums “Clean Sky”

GB

Valde

RTD ĢD

Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts

DRP

negadījuma seku novēršanas plāns

IA

izpildaģentūra

EASA

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

ECSEL

kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās
lomas nostiprināšanai”

ENIAC

Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas konsultatīvā padome

EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
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Akronīms

Pilns nosaukums

ES

Eiropas Savienība

EUAN

Eiropas Savienības aģentūru tīkls

Euratom

Eiropas Atomenerģijas kopiena

EuroHPC

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums

EVM

Iegūtās vērtības pārvaldība

7. PP

Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai
(2007.–2013. g.)

F4E

kopuzņēmums “Fusion for Energy”

FCH

kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”

“Apvārsnis 2020”

pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(2014.–2020. g)

IKS

Komisijas iekšējās kontroles sistēma (2017. g.)

IKT

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IFAC

Starptautiskā Grāmatvežu federācija

IKAA

ieguldījumi natūrā papildu pasākumos

IKOP

ieguldījumi natūrā pamatdarbībās

IMI

Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai

INTOSAI

Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija

ISA

IFAC starptautiskie revīzijas standarti

ISSAI

INTOSAI augstāko revīzijas iestāžu starptautiskie standarti

ITER

Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors

ITER-IO

ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija

KU

kopuzņēmums

DFS

daudzgadu finanšu shēma

MUS

izlases veidošana pēc naudas vienības principa

5

Akronīms

Pilns nosaukums

VFI

valsts finansēšanas iestāde

OLAF

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

PMO

Atalgojuma un individuālo tiesību birojs

AKI

atbildīgais kredītrīkotājs

S2R

kopuzņēmums Shift2Rail (Eiropas Dzelzceļa iniciatīva)

SBA

Vienotais pamatakts, ar ko izveido kopuzņēmumus saskaņā ar
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”

SESAR

Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas
izpētes kopuzņēmums

NVE

norīkotais valsts eksperts

TEN-T

Eiropas transporta tīkla programma

LESD

Līgums par Eiropas Savienības darbību

TRL

tehnoloģiju gatavības līmenis
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1. nodaļa
ES kopuzņēmumi un ERP revīzija

7

Ievads
1.1. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veic Eiropas Savienības (ES) finanšu ārējo revīziju .
1

Neatkarīgi pildot šo uzdevumu, mēs aizstāvam Savienības iedzīvotāju finansiālās intereses,
sekmējot ES finanšu labāku pārvaldību. Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast
pārskatos par mūsu darbību, mūsu sagatavotajos pārskatos par ES budžeta izpildi, īpašajos
ziņojumos, apskatos un atzinumos par jauniem vai grozītiem ES tiesību aktiem vai citiem
lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību.

1.2. Atbilstoši mums dotajām pilnvarām mēs pārbaudām gada pārskatus un tiem

pakārtotos darījumus attiecībā uz ES kopuzņēmumiem (turpmāk tekstā – “kopuzņēmumi” vai
“KU”), kas ir publiskā un privātā sektora partnerības struktūras, izveidotas saskaņā ar Līguma
par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un – ja runa ir par ITER un kodolsintēzes enerģētikas
attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas kopuzņēmumu – saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas
kopienas dibināšanas līguma (Euratom līguma) 45.–51. pantu.

1.3. Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti, ko ieguvām kopuzņēmumu revīzijā attiecībā uz
2020. finanšu gadu. Ziņojums ir strukturēts šādi:
o

1. nodaļā aprakstīti kopuzņēmumi un mūsu veiktās revīzijas veids;

o

2. nodaļā ir apkopoti revīzijas rezultāti;

o

3. nodaļā ir iekļautas ticamības deklarācijas par deviņiem kopuzņēmumiem kopā ar mūsu
atzinumiem un apsvērumiem par, pirmkārt, to gada pārskatu ticamību un, otrkārt, tiem
pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā arī jautājumi un apsvērumi, kas nav
pretrunā ar šiem revīzijas atzinumiem.

1.4. Kopuzņēmumu revīzija par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu kopumā

apstiprināja pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. Ticamības
deklarācijās, kas sagatavotas par katru kopuzņēmumu, mēs sniedzām
o

revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu deviņu kopuzņēmumu
pārskatu ticamību;

o

revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu deviņu kopuzņēmumu
pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

1

Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), OV C 326, 26.10.2012., 169.–171. lpp., 285.–
287. pants.
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1.5.

Tomēr mēs vērsām uzmanību uz jomām, kurās ir iespējami uzlabojumi, izmantojot citu
jautājumu punktus un apsvērumus, kuri nav pretrunā sniegtajiem revīzijas atzinumiem.
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ES kopuzņēmumi
Publiskā un privātā sektora partnerības kā spēcīgs instruments
pētniecības un inovācijas stimulēšanai Eiropā

1.6. Kopuzņēmumi ir partnerības starp Komisiju un nozari un dažos gadījumos arī

pētniecību vai starpvaldību organizācijām, kas ir izveidoti saskaņā ar LESD 187. pantu vai –
kopuzņēmuma F4E gadījumā – saskaņā ar Euratom līguma 45.–51. pantu, lai atbalstītu uz tirgu
vērstus projektus stratēģiskās pētniecības un inovācijas jomās. 1.1. attēlā parādīti deviņi
kopuzņēmumi ar konkrētajām pētniecības un inovāciju jomām, kurā katrs no deviņiem
kopuzņēmumiem darbojas.

1.1. attēls. ES kopuzņēmumi

DIGITALIZĀCIJA

Avots: ERP.
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1.7. Kopuzņēmumi, būdami atsevišķas juridiskas personas, pieņem savu pētniecības

programmu un piešķir finansējumu, galvenokārt izmantojot uzaicinājumus iesniegt
priekšlikumus. Izņēmums ir kopuzņēmums F4E, kas atbild par ES ieguldījuma nodrošināšanu
Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) projektam, kā arī Eiropas augstas
veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC), kas galvenokārt uzsāk iepirkumus Eiropas
superdatoru iegādei un uzturēšanai.

1.8. Saskaņā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (7. PP),

pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Padome pieņēma regulas, ar kurām izveidoja pirmos
sešus kopuzņēmumus: Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas
izpēte (SESAR), kopīga tehnoloģiju ierosme Clean Sky (CS), novatorisku zāļu ierosme (IMI),
kurināmā elementi un ūdeņradis (FCH), nanoelektronika (ENIAC) un iegultās sistēmas
(ARTEMIS).

1.9. Visu to kopuzņēmumu darbība, kas izveidoti saskaņā ar Septīto pamatprogrammu,

2014. gadā saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” tika pagarināta vēl par desmit
gadiem (t. i., līdz 2024. gadam, un ES kopējais finanšu ieguldījums kopuzņēmumos divkāršojās).
Turklāt tika izveidoti divi jauni kopuzņēmumi – biorūpniecībai (BBI) un Shift2Rail (S2R),
savukārt ARTEMIS un ENIAC tika apvienoti vienā kopuzņēmumā – elektroniskajos
komponentos un sistēmās Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (ECSEL) (sk. 1.2. attēlu).
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1.2. attēls. Eiropas kopuzņēmumu attīstība

PĀREJA UZ
PATSTĀVĪGU DARBĪBU
PĀREJA UZ PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ
PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ
PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

PĀREJA UZ PATSTĀVĪGU
DARBĪBU

Avots: EK, pamatojoties uz Padomes regulām, ar kurām izveido kopuzņēmumus; ERP modifikācija.

1.10. Katrs kopuzņēmums atšķiras pēc to pētniecības un inovācijas jomas, mērķiem un
finansējuma. Apkopojums par visiem deviņiem esošajiem kopuzņēmumiem ir sniegts
1.1. tabulā.

12

1.1. tabula. ES kopuzņēmumu apkopojums
Kopuzņēmums

Pētniecības joma

Galīgais
budžets
Autonomijas
2020. g.
gads
(miljoni EUR)

Kopējais darbinieku
skaits 2020. g. beigās
(pagaidu darbinieki,
līgumdarbinieki,
norīkotie valstu
eksperti)

Pētniecības
pamatprogramma ar
maksājumiem
2020. g.

Partnerģenerāldirektorāts

SESAR

Vienotās Eiropas gaisa
telpas gaisa satiksmes Gaisa satiksmes pārvaldība
pārvaldības izpētes KU

2007. g.

119,5

42

“Apvārsnis 2020”, EISI

MOVE ĢD

“CLEAN
SKY ”

KU “Clean Sky ”

Ekoloģiski gaisa kuģi

2006. g.

356,6

44

“Apvārsnis 2020”

RTD ĢD

IMI

Novatorisku zāļu
ierosme

Novatoriskas zāles

2009. g.

241,6

56

7. PP,
“Apvārsnis 2020”

RTD ĢD

Kurināmā elementi un
ūdeņradis

2010. g.

103,8

29

7. PP,
“Apvārsnis 2020”

RTD ĢD

Elektroniskie komponenti un
sistēmas

2014. g.

215,8

31

7. PP,
“Apvārsnis 2020”

CNECT ĢD

FCH

ECSEL

KU “Kurināmā
elementi un
ūdeņradis”
KU “Elektroniskie
komponenti un
sistēmas Eiropas
vadošās lomas
nostiprināšanai”

BBI

Biorūpniecības KU

Biorūpniecība

2015. g.

196,6

23

“Apvārsnis 2020”

RTD ĢD

S2R

KU Shift2Rail –
inovatīvi dzelzceļa
produktu risinājumi

Eiropas dzelzceļa satiksme

2016. g.

75,8

24

“Apvārsnis 2020”

MOVE ĢD

EuroHPC

Eiropas Augstas
Superdatoru attīstība un lielo
veiktspējas datošanas
datu apstrāde
KU

2020. g.

181,5

15

“Apvārsnis 2020”, EISI

CNECT ĢD

F4E

“Fusion for Energy ”
(ITER )

2008. g.

816,4

453

Euratom

ENER ĢD

Kodolsintēze enerģētikas
attīstība un pierādīšana

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

Kopuzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”

1.11. Šie kopuzņēmumi īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības un

inovācijas stratēģijas konkrētas daļas transporta, enerģētikas, veselības, biobāzētas rūpniecības
un elektronisko komponentu un sistēmu jomā.

1.12. Kopuzņēmums “Clean Sky” (CS) izstrādā jaunas paaudzes “zaļākus” gaisa kuģus. Tā

galvenie sasniegumi līdz šim ir ārējo rotoru demonstrējums, laminārie spārni, inovatīvas rotora
lāpstiņas un augstas kompresijas dzinējs vieglajiem helikopteriem, inovatīvi ledus detektoru
sensori un progresīvas aviācijas elektronikas sistēmas.

1.13. Novatorisku zāļu ierosmes kopuzņēmums (IMI) paātrina novatorisku zāļu izstrādi, jo
īpaši jomās, kurās ir neatrisinātas medicīniskas vai sociālas vajadzības. Tā galvenie sasniegumi
līdz šim ir simtiem slimnīcu un laboratoriju Eiropas tīkls, kura mērķis ir veicināt antibiotiku
izstrādi, testi zāļu drošuma uzlabošanai, jauna pieeja demences ārstēšanas klīniskajiem
izmēģinājumiem un labāka izpratne par slimību pamatcēloņiem, piemēram, diabētu,
reimatoīdo artrītu, smagu astmu, kā arī koronavīrusa infekciju apkarojošu ārstniecības līdzekļu
izstrāde un diagnostika.
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1.14.

Kopuzņēmums Shift2Rail (S2R) īsteno jauninājumus dzelzceļos, lai atbalstītu vienotas
Eiropas dzelzceļa telpas izveidi. Tā galvenie mērķi ir uz pusi samazināt dzelzceļa transporta
aprites cikla izmaksas, divkāršot dzelzceļa jaudu un palielināt uzticamību un precizitāti līdz pat
50 %.

1.15. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes

kopuzņēmums (SESAR) izstrādā nākamās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldību saskaņā ar
nākotnes redzējumu, kas aprakstīts Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) ģenerālplānā,
un nodrošina Eiropas koordināciju, kas vajadzīga vispārējai sadarbspējai, par kuru atbild
Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija. Tā galvenie sasniegumi līdz šim ir pasaules pirmais
lidojums četrās dimensijās (3D + laiks), tālvadības pakalpojumi, brīvā maršrutēšana, lai
samazinātu lidojumu un degvielas emisijas, un netraucēta informācijas apmaiņa starp visiem
ATM informācijas sniedzējiem un lietotājiem.

1.16. Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) izstrādā tīrus risinājumus

transportam, enerģijai un uzglabāšanai. Līdz šim galvenie sasniegumi ietver ar kurināmā
elementiem darbināmu autobusu ieviešanu tīram sabiedriskajam transportam; ES vērtības
ķēdes izveidi kurināmā elementu kopumam ar uzlabotiem darbības rādītājiem un samazinātām
izmaksām; elektrolīzes tehnoloģijas izstrādi videi nekaitīga ūdeņraža ražošanai; mājokļu siltuma
un elektroenerģijas piegādei paredzētu mikrokoģenerācijas (mCHP) iekārtu izstrādi un
komercializāciju, kā arī uzlabotu materiālu veiktspēju un ilgizturību un samazinātas
komponentu un sistēmu izmaksas. FCH kopš 2015. gada veicina “Reģionu iniciatīvu”, kurai
pievienojušies vairāk nekā 90 reģionu un pilsētu un 55 nozares partneri, kas sekmē sinerģiju un
pārdomātas specializācijas centienus Eiropā.

1.17. Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) īsteno pētniecības un inovācijas darbību

programmu Eiropā; programmā novērtē to atjaunojamo bioloģisko resursu pieejamību, kurus
var izmantot biomateriālu ražošanai, un uz šā pamata BBI atbalsta ilgtspējīgu biobāzētu vērtību
ķēžu izveidi. Līdz šim tās galvenie sasniegumi ir dažādu inovatīvu bioproduktu ražošana.

1.18. Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas

nostiprināšanai” (ECSEL) ir trīspusēja finansēšanas programma, kurā piedalās ES, nozares
asociācijas un līdzdalības valstis un ar kuras līdzekļiem atbalsta pasaules līmeņa elektroniskos
komponentus un sistēmas. ECSEL ievērojami veicina digitālās inovācijas veidošanu, darot
iespējamus viedus un ilgtspējīgus risinājumus tādās svarīgās jomās kā mobilitāte, veselība,
vide, enerģētika un digitālā sabiedrība. Tāpēc šis kopuzņēmums pārstāv stratēģisku
programmu, kas atbilst Eiropas zaļā kursa un nostādnes “digitālajam laikmetam gatava Eiropa”
mērķiem, vienlaikus stimulējot vispārējo ES konkurētspējīgas ražošanas spēju.

1.19. EuroHPC ir ES un citu Eiropas valstu kopīga iniciatīva izveidot pasaules klases

superdatošanas ekosistēmu Eiropā. Kopuzņēmums kļuva neatkarīgs 2020. gada 23. septembrī,
un attiecībā uz 2020. finanšu gadu tas pirmo reizi tika revidēts.
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F4E, kas darbojas saskaņā ar Euratom

1.20. ITER projekts tika oficiāli sākts 1988. gadā, kaut arī tā konceptuālās un projektēšanas

darbības līdz tam bija noritējušas jau vairākus gadus. 2006. gada 21. novembrī projekta
dalībnieki oficiāli vienojās būvēt un ekspluatēt eksperimentālu iekārtu, lai pierādītu
kodolsintēzes kā ilgtspējīga enerģijas avota zinātnisko dzīvotspēju nākotnē. ITER nolīgums
stājās spēkā 2007. gada 24. oktobrī, kas ir ITER starptautiskās kodolsintēzes enerģijas
organizācijas (ITER-IO) juridiskās izveides diena. Tā atrodas Sentpolediransā (Francijā), un
galvenās kodolsintēzes iekārtas tiek būvētas Kadarašā (Francijā).

1.21. ITER projektā ir iesaistīti septiņi galvenie partneri: ES, kuru pārstāv Eiropas

Atomenerģijas kopiena (Euratom) 2, Amerikas Savienotās Valstis, Krievija, Japāna, Ķīna,
Dienvidkoreja un Indija. ES 3 ir uzņēmusies vadību ar 45 % būvizmaksu. Pārējo ITER dalībnieku
daļa ir aptuveni 9 % katram (sk. 1.3. attēlu). Šis izmaksu sadalījums mainīsies darbības fāzē,
kad ES segs 34 % no darbības izmaksām.

1.22. Apmēram 90 % dalībnieku ieguldījuma tiek sniegts natūrā. Tas nozīmē, ka tā vietā,

lai pārskaitītu naudu, dalībnieki komponentus, sistēmas un ēkas tieši nodod organizācijai ITERIO. ITER celtniecības fāze ietver vairāk nekā 10 miljonus komponentu un sistēmu. Ražošanas
natūrā uzdevumu sadales pamatā bija gan katra dalībnieka intereses, gan tehniskā un
rūpnieciskā darbspēja. Galveno komponentu ražošana ir sadalīta starp vairākiem ražotājiem
(sk. 1.3. attēlu). Piemēram, vakuumkameru sektorus kopīgi izgatavo ES (pieci sektori) un Koreja
(četri sektori); ASV un Japāna sadarbībā ražo centrālo solenoīdu; novirzītāju izgatavošana un
testēšana ir sadalīta starp ES, Krieviju un Japānu; Indija un ASV kopīgi uzņemas atbildību par
kriostata kameru un ūdens dzesēšanas sistēmām; apvalku sistēma tiks ražota Ķīnā, ES, Korejā,
Krievijā un ASV un, visbeidzot, visas dalībnieces, izņemot Indiju, ir iesaistītas ITER magnētu
ražošanā.

2

Euratom dalībnieki ir ES dalībvalstis un asociētās valstis Šveice un Apvienotā Karaliste (AK).

3

ES dalībvalstis un tās asociētās valstis Šveice un AK.
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1.3. attēls. ITER dalībnieku ieguldījumi
Kriostata kamera

Krievija

Citi

Montāža

Indija

Ūdens dzesēšanas
sistēmas

ASV

ES

Magnētu sistēmas un
solenoīds

CODAC
diagnostika
Energoapgād
es sadale

Ķīna
Korejas Tautas Rep.

Japāna

Ēkas

ITER dalībnieku ieguldījumu
natūrā sadale

Vakuumkameras komponentu
apvalks un novirzītājs

ITER galveno komponentu un
sistēmu sadalījums

Avots: ERP, pamatojoties uz ITER-IO un F4E informāciju.

1.23. Aptuveni 75 % no ITER investīcijām tiek tērēti jaunu zināšanu un modernu materiālu

un tehnoloģiju radīšanai. Tas sniedz Eiropas augsto tehnoloģiju nozarēm un MVU vērtīgu
iespēju ieviest jauninājumus un izstrādāt atvasinātus (“spin-off”) produktus izmantošanai ārpus
kodolsintēzes, piemēram, plašākā enerģētikas nozarē, aviācijā un augsto tehnoloģiju
instrumentos, piemēram, kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) skeneros.

1.24. ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas

kopuzņēmums (F4E) tika nodibināts 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem kā vietējā aģentūra, kas
atbild par Eiropas ieguldījumu ITER projektam. Tā galvenie uzdevumi ir pārvaldīt Euratom
ieguldījumu ITER-IO, kas atbild par ITER projekta īstenošanu, un nodrošināt plašākas pieejas
pasākumus kopā ar Japānu, lai ātri realizētu kodolsintēzes enerģiju. Tas saskaņo pasākumus un
veic nepieciešamos iepirkumus, gatavojoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktora un
saistītu objektu, tostarp Starptautiskās kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas,
būvniecībai.

1.25. F4E galvenokārt finansē Euratom (aptuveni 80 %) un ITER uzņēmējvalsts Francija

(aptuveni 20 %). Pēc Komisijas 2018. gadā veiktajām jaunākajām aplēsēm par
Euratom budžetu, kas nepieciešams F4E, lai finansētu Eiropas daļu ITER projektu īstenošanai,
tas ir aptuveni 15 miljardi EUR (pašreizējās vērtībās), ieskaitot izmaksas par kodoldarbību
vadīšanu laikposmā no 2028.–2035. gadam 4. Uzņēmējvalsts (Francija) un Euratom dalībvalstis
(tostarp asociētās valstis Šveice un AK) sniedz papildus 3,3 miljardus EUR (pašreizējās vērtībās).

4

Aplēses balstās uz Padomes Lēmumiem 2013/791/Euratom un (Euratom) 2021/281, ar
kuriem groza Padomes Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu
ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2007.–2027. gada periodam, un uz
Padomes secinājumiem 7881/2018, kā arī saistīto Komisijas dienestu darba dokumentu
kodoldarbību vadīšanai 2028.–2035. gada periodam.
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1.26. 2020. gada 31. janvārī AK izstājās no ES un Euratom. Saskaņā ar Brexit izstāšanās

līgumu pārejas periods sarunām par jaunu partnerības nolīgumu ar Euratom beidzās
2020. gada 31. decembrī. AK saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz
pilntiesīgām dalībvalstīm, kļūs par Euratom asociēto dalībvalsti, kad tiks ratificēts protokols par
AK asociēšanu ar ES programmām, kas saistītas ar ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un
sadarbības nolīgumu. ES Padome 2021. gada februārī apstiprināja Euratom ieguldījumu
aptuveni 5,6 miljardu EUR apmērā (pašreizējās vērtībās) kopuzņēmumā F4E 2021.–2027. Gada
daudzgadu finanšu shēmas periodam.

Kopuzņēmumi atrodas Eiropas Savienībā

1.27. Briselē atrodas septiņi kopuzņēmumi (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI un S2R).

EuroHPC atrodas Luksemburgā, un F4E atrodas Barselonā, Spānijā (sk. 1.4. attēlu).

1.4. attēls. Kopuzņēmumi Eiropas Savienībā 2020. gadā

Beļģija, Brisele
SESAR
“CLEAN SKY”
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luksemburga
EUROHPC

Spānija,
Barselona
F4E

Francija, Kadaraša
ITER

Avots: ERP.

1.28. Lai īstenotu pētniecības un inovācijas darbības, kopuzņēmumi apvieno nozares un
pētniecības dalībniekus visā pasaulē. Aptuveni 88,5 % no līdzekļiem tiek ieguldīti, lai
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līdzfinansētu ES dalībvalstu dalībnieku darbības, un aptuveni 11,5 %, lai līdzfinansētu to
dalībnieku darbības, kas ir trešo valstu dalībnieki (sk. 1.5. attēlu).

1.5. attēls. Kopuzņēmumu dalībnieki ir no visas pasaules
ES dalībnieki
88,5 % no ES ieguldījuma
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehijas Republika
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija

Trešo valstu dalībnieki
11,5 % no ES ieguldījuma

Austrālija
Benina
Brazīlija
Kanāda
Kaboverde
Čīle
Ķīna
Ēģipte
Gabona
Honkonga
Islande
Indija
Izraēla
Japāna
Māršala salas
Ziemeļmaķedonija
Norvēģija
Panama
Krievijas Federācija
Senegāla
Serbija
Sjerraleone
Dienvidāfrika
Dienvidkoreja
Šveice
Taivāna
Tanzānija
Tunisija
Turcija
Ukraina
Apvienotā Karaliste
ASV

Avots: ERP, pamatojoties uz CORDA datiem.

Kopuzņēmumi, kas darbojas, īstenojot Septīto
pamatprogrammu un pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”,
piemēro divpusējus vai trīspusējus pārvaldības modeļus

1.29. Kopuzņēmumiem ir vienāda juridiskā struktūra, katram no tiem ir īpašas iezīmes, kas
ļauj nodarboties ar inovāciju un pētniecību dažādās nozarēs, kuru pamatā ir dažādi tirgi.
Visbiežāk tiek izmantots divpusējs modelis, kur Komisija un nozares privātā sektora partneri
(dažos gadījumos arī pētniecība) ir pārstāvēti valdē un sniedz ieguldījumu kopuzņēmuma
darbībās (CS, IMI, FCH, BBI un S2R). Pārējiem kopuzņēmumiem ir trīspusējs modelis, kur
iesaistītās valstis vai starpvaldību organizācijas, Komisija un lielākajā daļā gadījumu privātā
sektora partneri darbojas valdē un sniedz ieguldījumu kopuzņēmuma darbībās (ECSEL,
SESAR un EuroHPC).
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1.30. Kopuzņēmumu vispārējā pārvaldības struktūra ir parādīta 1.6. attēlā.
1.6. attēls. Kopuzņēmumu vispārējā pārvaldības struktūra

Valde
Dalībvalstu
padomdevēju grupa

Zinātniskā
padomdevēju grupa
Izpilddirektors

Iekšējā revīzija un
padomdevējfunkcija

Sekretārs un
jurists
Komunikācija un
ieinteresētās
personas

Pamatdarbības
nodaļa

Finanšu kontrole

Avots: ERP.

Kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības Septītās
pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
ietvaros finansē visi dalībnieki kopā

1.31. Visi dalībnieki piedalās kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbību

finansēšanā. No vienas puses, Komisija nodrošina naudas līdzekļus no Septītās
pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, lai ES līdzfinansētu kopuzņēmumu
pētniecības un inovācijas projektus. SESAR saņēma finansējumu arī no Eiropas transporta tīkla
(TEN-T) programmas 5 saskaņā ar iepriekšējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS 2007.–
2013. gadam). SESAR un EuroHPC saņem papildu finansējumu no Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumenta (EISI) 6 saskaņā ar pašreizējo DFS 2014.–2020. gadam. No otras
puses, privātā sektora partneri, kas pārstāv nozari un pētniecību, sniedz ieguldījumu natūrā,
veicot kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības, kurās tie ir investē paši savus finanšu
5

350 miljoni EUR.

6

SESAR: 10 miljoni EUR; EuroHPC: 100 miljoni EUR.
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resursus, cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas. Reizēm kopuzņēmumu darbības finansē arī
iesaistītās valstis vai starpvaldību organizācijas. Gan ES, gan tās partneri nodrošina skaidras
naudas ieguldījumus kopuzņēmumu administratīvo izmaksu finansēšanai.

1.32. Attiecībā uz 2007.–2013. gada DFS kopuzņēmumu līdzekļi bija aptuveni

3,6 miljardi EUR jeb aptuveni 7 % no kopējā Septītās pamatprogrammas budžeta. Tā kā privāto
partneru ieguldījumam natūrā ir jābūt vismaz vienādam ar ES līdzfinansējuma summu,
ES finansējums 3,6 miljardu EUR apmērā piesaistīja aptuveni 8,7 miljardus EUR Septītās
pamatprogrammas pētniecības un inovācijas projektiem.

1.33. Pašreizējā 2014.–2020. gada DFS kopuzņēmumi pārvalda aptuveni 7,7 miljardus EUR

jeb 10 % no kopējā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta. Kā redzams 1.7. Attēlā, ir
plānots, ka šis ES finansējums savukārt piesaistīs aptuveni 19,7 miljardus EUR vērtus
pētniecības un inovācijas projektus pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” jomās, kas piešķirtas
kopuzņēmumiem, tostarp iesaistīto valstu tiešos ieguldījumus ECSEL un EuroHPC.

1.7. attēls. ES skaidras naudas ieguldījumi kopuzņēmumos un citu
dalībnieku ieguldījumi saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
Kopuzņēmumu finanšu resursi
19,7 mljrd. EUR

“Apvārsnis 2020”
76,4 mljrd. EUR

Citu dalībnieku
IKAA
3,1 mljrd. EUR

Citu dalībnieku
ES
IKOP
naudas ieguldījums
8,8 mljrd. EUR
7,7 mljrd. EUR

Avots: ERP.

1.34. Attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” attiecīgās kopuzņēmumu izveides

regulas nosaka ES naudas ieguldījuma maksimālo summu, kā arī privātā sektora dalībnieku un
citu partneru ieguldījumu natūrā un/vai skaidrā naudā obligāto apmēru 7, ar ko atbalsta tās

7

SESAR gadījumā privāto partneru un Eirokontroles ieguldījumu nosaka atsevišķos
nolīgumos.
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kopuzņēmumu darbības, kas veido daļu no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības
un inovācijas darbībām (sk. 1.8. attēlu).

1.8. attēls. Dalībnieku ieguldījumi kopuzņēmuma darbības laikā
(miljoni EUR)
“Apvārsnis 2020”

7. PP un TENT–T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

3 000

SESAR

SESAR

CS

CS

IMI
FCH
Artemis
Eniac

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC

Maksimālais ES ieguldījums

Minimālie privātā sektora dalībnieku ieguldījumi KU darbībās (IKOP)

Minimālie privātā sektora dalībnieku ieguldījumi papildu pasākumos (IKAA)

Citu partneru ieguldījums

Avots: ERP.

1.35. Programmā “Apvārsnis 2020” ir divu veidu privātā sektora dalībnieku ieguldījumi:

“ieguldījumi natūrā pamatdarbībās” (IKOP) un “ieguldījumi natūrā papildu pasākumos” (IKAA).
Plašāku informāciju sk. 2.1. izcēlumā.

1.36. 2020. gadā visu kopuzņēmumu kopējais maksājumu budžets bija 2,3 miljardi EUR

(2019. gadā – 1,9 miljardi EUR). Astoņiem kopuzņēmumiem, kas īsteno pētniecības un
inovācijas programmas darbības, 2020. gada maksājumu budžets bija 1,5 miljardi EUR
(2019. gadā – 1,2 miljardi EUR), savukārt F4E tas bija 0,8 miljardi EUR (2019. gadā –
0,7 miljardi EUR).

1.37. 2020. gada beigās kopuzņēmumos, kas darbojās saskaņā ar pamatprogrammu

“Apvārsnis 2020”, strādāja 241 darbinieks (pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki) un deviņi
norīkotie valstu eksperti (NVE) (2019. gadā — 229 darbinieki un astoņi NVE). F4E strādāja
433 darbinieki (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki) un divi NVE (2019. gadā –
437 darbinieki un divi NVE). Aizpildīto štata vietu skaits 2019. un 2020. gada beigās ir parādīts
1.9. attēlā.
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1.9. attēls. Aizpildīto štata vietu skaits 2019. un 2020. gada beigās
Kopuzņēmumu darbinieku pārskats

“Apvārsnis 2020” kopuzņēmumu darbinieki

10

2

11

BBI – 2020. g.

23

BBI – 2019. g.

22

S2R – 2020. g.

22

S2R – 2019. g.

21

2

52

IMI – 2019. g.
666

229

FCH – 2019. g.

674

9
437

“Clean Sky” – 2020. g.
433

ECSEL – 2020. g.
ECSEL – 2019. g.
SESAR – 2020. g.
SESAR – 2019. g.
F4E
2020. g.

Kopējais darbinieku skaits aktīvā nodarbinātībā

KU kopā
2019. g.

1

52

27

1

2

27

1
42

“Clean Sky” – 2019. g.

241

“Apvārsnis 2020”
KU kopā “Apvārsnis 2020”
F4E
KU kopā
2019. g.
2019. g.
2020. g.

2
2

IMI – 2020. g.

FCH – 2020. g.
8

0
0

1

40
29

2

0

29

0

35
38

3
2

KU kopā
2020. g.

Norīkotie valstu eksperti (NVE)

Kopējais darbinieku skaits aktīvā nodarbinātībā

Norīkotie valstu eksperti (NVE)

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

Budžeta un budžeta izpildes apstiprināšanas kārtība ir
saskaņota visiem kopuzņēmumiem

1.38. Eiropas Parlaments un Padome ir atbildīgi par kopuzņēmumu gada budžeta un

budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrām. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras
laika grafiks ir parādīts 1.10. attēlā.

1.10. attēls. Ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ERP pieņem kopuzņēmumu
sākotnējos apsvērumus

Līdz n+1 gada 1. jūnijam

Līdz n+1 gada 1. martam

ERP nosūta ikgadējo ziņojumu par
kopuzņēmumiem, tostarp ticamības
deklarāciju, EP un Padomei

Padome pieņem ieteikumus par
kopuzņēmumu budžetu izpildes
apstiprināšanu un nosūta tos EP

Līdz n+1 gada 15. novembrim Līdz n+2 gada februāra vidum

Līdz n+1 gada 1. jūlijam

No n+1 gada decembra līdz Līdz n+2 gada marta beigām
n+2 gada janvāra beigām
EP plenārsēdē notiek ziņojuma

kopuzņēmumi nosūta savus provizoriskos kopuzņēmumi pieņem savus
pārskatus ERP
galīgos pārskatus
ES Budžeta kontroles komiteja (CONT)
un Padomes Budžeta komiteja
uzklausa kopuzņēmumu direktorus

Avots: ERP.

pieņemšana, un EP izlemj, vai
apstiprināt budžeta izpildi vai
atlikt apstiprināšanu
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Mūsu revīzija
Mūsu pilnvaras attiecas uz kopuzņēmumu gada pārskatu un
tiem pakārtoto darījumu revīziju

1.39. Kā noteikts LESD 287. pantā, mēs revidējām:
a)

visu deviņu kopuzņēmumu gada pārskatus par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu
gadu;

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

1.40. Pamatojoties uz mūsu veiktās revīzijas rezultātiem, mēs iesniedzam Eiropas

Parlamentam un Padomei vienu ticamības deklarāciju par katra kopuzņēmuma pārskatu
ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Attiecīgā gadījumā mēs papildinām
ticamības deklarāciju ar būtiskiem revīzijas apsvērumiem (sk. 3. nodaļu).

1.41. Saskaņā ar ES Finanšu regulas 70. panta 6. punktu un 71. pantu visu kopuzņēmumu

pārskatu ticamības revīzija tiek uzticēta neatkarīgiem ārējās revīzijas uzņēmumiem. Saskaņā ar
starptautiskajiem revīzijas standartiem mēs pārbaudījām šo ārējās revīzijas uzņēmumu darba
kvalitāti un guvām pietiekamu pārliecību, ka varam paļauties uz šo uzņēmumu darbu, kad
sagatavojam revīzijas atzinumus par kopuzņēmumu 2020. gada pārskatu ticamību.

Mūsu revīzijā tiek apzināti galvenie riski un tiek vērsta
uzmanība uz tiem

1.42. Mūsu revīzijas ir paredzētas, lai vērstu uzmanību uz galvenajiem apzinātajiem

riskiem. Kopuzņēmumu gada pārskatu un pakārtoto darījumu 2020. gada revīzija tika veikta,
ņemot vērā mūsu riska novērtējumu 2020. gadam, kas īsumā izklāstīts turpmāk.

Risks, kādam pakļauta pārskatu ticamība, ir zems vai vidējs

1.43. Kopumā mēs uzskatījām, ka gada pārskati ir pakļauti zemam riskam attiecībā uz
ticamību. Kopuzņēmumu pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības noteikumus, ko
pieņēmis Komisijas grāmatvedis. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora
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grāmatvedības standartiem. Mēs novērojām kavēšanos (BBI) un nepilnības (ECSEL, EuroHPC)
procedūrā, saskaņā kuru ziņo par ieguldījumiem natūrā.

Risks, kādam pakļauta ieņēmumu likumība un pareizība, kopumā ir zems

1.44. Kopuzņēmumu ieņēmumus 2019. gadā galvenokārt veidoja finanšu ieguldījumi no

Komisijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un Euratom budžetiem. Kā noteikts
kopuzņēmumu regulās, par budžetu un no tā izrietošajiem ieņēmumiem vienojas ar budžeta
lēmējinstitūcijām gada budžeta procedūras laikā.

Risks, kādam pakļauta personāla un administratīvo maksājumu likumība
un pareizība, kopumā ir zems

1.45. Risks, kas saistīts ar maksājumu likumību un pareizību, tika uzskatīts par zemu

attiecībā uz personāla un administratīvajiem maksājumiem, jo to galvenokārt veido regulārie
maksājumi. Turklāt algas pārvalda Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO),
kuru revidējam administratīvo izdevumu īpašo izvērtējumu ietvaros. Saistībā ar personāla
izdevumiem pēdējos gados mēs neesam konstatējuši būtiskas kļūdas. Darbā pieņemšanas
procedūru likumība un pareizība kopumā ir pakļauta zemam riskam, bet šis risks kļuva vidējs
kopuzņēmumiem, kuri pirmajos darbības gados pieņēma darbā lielāku darbinieku skaitu
(EuroHPC) un kur iepriekš tika konstatētas nepilnības darbā pieņemšanas procedūrās (F4E).

Risks, kādam ir pakļauta pamatdarbības maksājumu likumība un
pareizība, kopumā ir vidējs

1.46. Attiecībā uz starpposma un galīgajiem dotācijas maksājumiem tika novērtēts, ka

risks ir vidējs, jo šie maksājumi balstās uz saņēmēju izmaksu deklarācijām, kas parasti ir
sarežģītas. Turklāt attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijas maksājumiem
finanšu pārskatu apliecinājumi (CFS) 8 no saņēmēja tiek prasīti tikai par galīgajiem
maksājumiem (uzticēšanās princips). Attiecībā uz dotācijas piešķiršanas procedūrām kopumā
risks ir zems. Tomēr risks tika uzskatīts par vidēju attiecībā uz EuroHPC, kas dotācijas
piešķiršanas procesu izveidoja tikai 2019. gadā.

8

CFS ir finanšu pārskatu apliecinājumi, ko sagatavo neatkarīgs revidents vai valsts ierēdnis.
Tie paredzēti, lai Komisija vai dotācijas piešķīrēja ES struktūra pārbaudītu, vai finanšu
pārskatos deklarētās izmaksas ir attiecināmas. Saskaņā ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020” ir jāiesniedz atsevišķs CFS par katru saņēmēju (un saistīto trešo pusi), kam
tiešo un vienības izmaksu atlīdzināšanai kopā vajadzīgi 325 000 EUR vai vairāk.
Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” visam projektam uz saņēmēju principā paredz vienu
CFS, kas jāiesniedz projekta beigās kopā ar galīgo ziņojumu.
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1.47. Attiecībā uz līgumu maksājumiem un publiskā iepirkuma procedūrām risks tika

novērtēts kā zems tiem kopuzņēmumiem, kas īsteno Septītās pamatprogrammas un
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības, ņemot vērā, ka šie kopuzņēmumi īsteno tikai
ierobežotu skaitu šādu procedūru. Risks pieauga līdz vidējam kopuzņēmumam F4E, kam
augstas vērtības līgumiem bija sarežģītas iepirkuma procedūras, un kopuzņēmumam EuroHPC,
kas iepirkuma procesu izveidoja tikai 2019. gadā.

Risks budžeta pārvaldības jomā ir zems vai vidējs

1.48. Risks tika uzskatīts par zemu vai vidēju, ņemot vērā budžeta plānošanā un

uzraudzībā konstatētās nepilnības, kas saistītas vai nu ar līgumusarežģītību un daudzgadu
raksturu (F4E, EuroHPC) un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijas darbību, vai arī ar
to, ka, nosakot gada budžeta vajadzību, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumi
pilnībā neņem vērā uzkrātās un iepriekšējos gados neizlietotās maksājumu apropriācijas
(SESAR, ECSEL un IMI).

Pareizu finanšu pārvaldību apdraudošais risks ir zems vai vidējs

1.49.

Lai gan pareizas finanšu pārvaldības novērtējums nav tiešs revīzijas mērķis, mēs
iepriekšējās revīzijās konstatējām ar pareizu finanšu pārvaldību saistītas problēmas dotācijas
plānošanas, kā arī F4E cilvēkresursu un projektu vadības jomā.

Citi riski

1.50. Covid-19 pandēmijas izraisīto ceļošanas ierobežojumu dēļ mēs nevarējām veikt

pārbaudes uz vietas, klātienē iztaujāt revidējamo vienību darbiniekus, turklāt tie ievērojami
apgrūtināja dokumentu oriģinālu iegūšanu. Šīs darbības tika aizvietotas ar dokumentārām
pārbaudēm un attālinātām intervijām ar revidējamām vienībām. Kaut gan tas, ka pārbaudes
nav veiktas uz vietas, var palielināt kļūdu neatklāšanas risku, no savām revidējamām vienībām
mēs tomēr ieguvām pietiekamus revīzijas pierādījumus, lai pabeigtu darbu un izdarītu
secinājumus.

Mūsu revīzijas pieeja dotācijas maksājumiem

1.51. ERP 2018. un 2019. gadā izlases veidā pārbaudīja Komisijas RTD ĢD Kopējā revīzijas

dienesta (KRD) un tā nolīgto ārējo revidentu veiktās ex post revīzijas. Kā ziņots ERP 2018.,
2019. un 2020. gada pārskatu attiecīgajā nodaļā 9, šajās pārbaudes atklājās pastāvīgas revīzijas
9

Sk. ERP 2018. gada pārskata 5. nodaļu (5.31.–5.34. punkts), ERP 2019. gada pārskata
4. nodaļu (4.28. un 4.29. punkts) un ERP 2020. gada pārskata 4. nodaļu (4.23.–4.30. punkts),
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kvalitātes nepilnības un metodoloģiskās atšķirības, tā rezultātā kļūdu īpatsvars
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumos bija novērtēts par zemu. Turklāt atlikušo
kļūdu īpatsvars, ko gada darbības pārskatos norādījuši pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
kopuzņēmumi, nav tieši salīdzināms ar kļūdu īpatsvaru, kas publicēts ERP 2020. gada pārskatā
par Komisijas pētniecības izdevumiem 10.

1.52. Tāpēc attiecībā uz kopuzņēmumu veikto dotācijas maksājumu revīziju mēs

papildinājām no ex post revīzijām gūto pārliecību ar detalizētu revīziju saņēmēju līmenī (tiešās
padziļinātās pārbaudes), ko veicām attiecībā uz kopuzņēmumu dotācijas maksājumu darījumu
izlasi. Šos darījumus izraudzījāmies nejaušas atlases kārtībā pēc naudas vienības principa no
visiem tiem starpposma un galīgo dotācijas maksājumiem, kurus 2020. gadā veica septiņi
kopuzņēmumi, kas īstenoja Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”projektus 11.

1.53. Attiecībā uz katru kopuzņēmumu mēs pamatojām savu atzinumu par pakārtoto

maksājumu likumību un pareizību ar šādu kvantitatīvo elementu atsevišķiem izvērtējumiem:
a)

kopuzņēmuma individuālais reprezentatīvais un atlikušo kļūdu īpatsvars, pamatojoties
uz Komisijas ex post revīzijas rezultātiem attiecībā uz dotācijas maksājumiem. Cita starpā
novērtējām reprezentatīvā un atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķinu pareizību un pilnīgumu;

b)

kļūdu īpatsvars, kas iegūts, pamatojoties uz mūsu padziļināto pārbaužu rezultātiem;

c)

kļūdu īpatsvars, kas saistīts ar konkrēta kopuzņēmuma darījumiem mūsu padziļinātajā
pārbaudē.

kur ziņots, ka pretēji ERP aprēķina metodei KRD reprezentatīvo kļūdu procentuālo daļu
katram revidētajam pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darījumam aprēķina,
pamatojoties uz izmaksu deklarācijas kopsummu, nevis pamatojoties uz detalizētām
revīzijām un pārbaužu atkārtošanai atlasīto izmaksu vienību summu.
10

Pretstatā ERP aprēķinātajam kļūdu īpatsvaram kopuzņēmumu aprēķinātais atlikušo kļūdu
īpatsvars (pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem un saskaņā ar KRD ex post revīzijas
stratēģijas formulu pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”) ietver visu revidētajos
maksājumos konstatēto kļūdu labošanu, kā arī sistēmisko kļūdu labošanu revidēto
saņēmēju nerevidētajos maksājumos (tā sauktais “paplašinājums”).

11

EuroHPC nav iekļauts, ņemot vērā, ka 2020. gadā tas veica tikai priekšfinansējuma
maksājumus saviem dotācijas nolīgumiem.
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2. nodaļa
Revīzijas rezultātu apkopojums
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Ievads
2.1. Šajā nodaļā ir apkopoti Palātas veiktās kopuzņēmumu ikgadējās finanšu un atbilstības
revīzijas rezultāti (revīzija attiecībā uz 2020. finanšu gadu), kā arī apsvērumi, kas saistīti ar
horizontālajiem pārvaldības jautājumiem, kas radās revīzijas gaitā.

Ticamības deklarācijas (revīzijas atzinumi) par kopuzņēmumu gada pārskatu ticamību un
pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā arī visi jautājumi un apsvērumi,
kas nav pretrunā šiem atzinumiem, ir sniegti šā ziņojuma 3. nodaļā.

28

2020. gada revīzijas rezultātā par
visiem kopuzņēmumiem tika
sagatavoti “tīri” revīzijas atzinumi
2.2. Kopumā mūsu revīzija par kopuzņēmumu pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī
slēgto finanšu gadu un par šiem pārskatiem pakārtotajiem darījumiem uzrādīja pozitīvos
rezultātus, kas ir saskaņā ar iepriekšējiem gadiem.

“Tīri” atzinumi par visu kopuzņēmumu pārskatu ticamību

2.3. Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (“tīrus”) par visu kopuzņēmumu gada
pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo
kopuzņēmumu finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī, kā arī to darbības rezultātus un
naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka piemērojamie finanšu
noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Apstākļu akcentējums saistībā ar ES iemaksu ITER

2.4. Salīdzinājumā ar 2019. gada pārskatiem, kuros bija norādītas izmaksas, lai pabeigtu

aplēsi tikai attiecībā uz ITER, F4E ievērojami uzlaboja informācijas kvalitāti 2020. gada
pārskatos, sniedzot aplēsi par kopējām izmaksām, ko veido tā saistību izpilde ITER projektam
un ko tas novērtēja 17,97 miljardu EUR apmērā (2020. gada vērtībās). Mūsu punkts “apstākļu
akcentējums” vērš uzmanību uz to, ka jebkādas galveno pieņēmumu izmaiņas attiecībā uz
aplēsēm vai pakļautību riskam 12 varētu izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu un/vai
turpmāku kavēšanos ITER projektu īstenošanā 13.

“Tīri” atzinumi par visu kopuzņēmuma pārskatiem pakārtoto
ieņēmumu likumību un pareizību

2.5. Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm

(jeb “tīrus” atzinumus) par 2020. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto

12

Riska darījumi ir riska(-u) aplēstā ietekmes vērtība, kas reizināta ar konkrēto darbību
saistītā(-o) riska(-u) iespējamību.

13

Apstākļu akcentējumu izmanto, lai pievērstu uzmanību jautājumam, par kuru pārskatos nav
sniegtas būtiski nepareizas ziņas, taču tas ir ļoti svarīgs, lai lietotājs varētu pārskatus izprast.
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ieņēmumu likumību un pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi
un pareizi.

“Tīri” atzinumi par visu kopuzņēmumu pārskatiem pakārtoto
maksājumu likumību un pareizību

2.6. Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm

(jeb “tīrus” atzinumus) par 2020. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto
maksājumu likumību un pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi
un pareizi.

2.7. Apkopojums par to, kā ir attīstījušies Palātas ikgadējie revīzijas atzinumi par

kopuzņēmumu gada pārskatiem, ieņēmumiem un maksājumiem no 2018. līdz 2020. gadam, ir
sniegts 2.1. attēlā.

2.1. attēls. ERP atzinumu par kopuzņēmumiem attīstība no 2018. gada
līdz 2020. gadam
Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

2018. g.

2019. g.

2020. g
.

Atzinumi
Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi

Avots: ERP.
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Mūsu apsvērumi norāda uz vairākām
jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi
2.8. Nenonākot pretrunā saviem atzinumiem, mēs formulējām vairākus apsvērumus, kuros
uzsvērtas uzlabojamas jomas, proti, budžeta un finanšu pārvaldība, ieguldījumi natūrā,
dotācijas maksājumu iekšējās kontroles un uzraudzības sistēma, cilvēkresursi, publiskā
iepirkuma procedūras un pareiza finanšu pārvaldība. Šie apsvērumi, kuru sīkāks izklāsts ir
pieejams 3. nodaļā, un daži horizontālie pārvaldības jautājumi ir īsumā aprakstīti turpmāk.

Atkārtotas nepilnības maksājumu ikgadējā plānošanā

2.9. Attiecībā uz EuroHPC tiem līgumiem, kas ir saistīti ar superdatoru iegādi un dotācijas

nolīgumiem, tika veikti ievērojami mazāk priekšfinansējuma maksājumu nekā plānots, kā
rezultātā pamatdarbības maksājumu budžeta izpildes līmenis bija zems, aptuveni 23 %.

2.10. 2020. gadā ECSEL pamatdarbības budžetā atkārtoti aktivizēja 57,2 miljonus EUR

neizlietoto maksājumu apropriāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām. Tomēr
kopuzņēmums pirms gada maksājumu apropriāciju izmantošanas spēja izlietot tikai 70 % no šā
budžeta. Līdzīgi, pirms gada maksājumu apropriāciju izmantošanas kopuzņēmums CS
neizlietoja atkārtoti aktivizēto pamatdarbības maksājumu budžetu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” projektiem aptuveni 13 miljonu EUR apmērā.

1. darbība
Saskaņā ar finanšu noteikumiem pirms jauno gada maksājumu apropriāciju izmantošanas
kopuzņēmumiem jāizmanto iepriekšējo gadu atkārtoti aktivizēto maksājumu
apropriācijas.

Kopuzņēmumu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izpildes
līmeni un privātā sektora dalībnieku ieguldījumu līmeni varētu
uzlabot
Lai arī kopuzņēmumi gandrīz pilnībā īstenoja savas Septītās
pamatprogrammas un TENT-T programmas darbības…

2.11. Kopuzņēmumi, kas īsteno darbības saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un TEN-

T programmu (2007.–2013. gada DFS), ir SESAR, CS, IMI, FCH un ECSEL. Trīs kopuzņēmumiem
(IMI, FCH un ECSEL) 2020. gadā vēl bija jāslēdz attiecīgo Septītās pamatprogrammas darbību
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īstenošanas posms. SESAR 2020. gadā dalībniekiem atlīdzināja pārmaksātos naudas
ieguldījumus, kas saņemti Septītās pamatprogrammas un TEN-T projektiem.

2.12. Apkopojums par dalībnieku ieguldījumiem šo kopuzņēmumu Septītās

pamatprogrammas darbībās 2020. gada beigās ir sniegts 2.1. tabulā. Vidēji visā Septītās
pamatprogrammas perioda laikā šie ieguldījumi sasniedza 91 % no kopuzņēmumu dibināšanas
regulās noteiktajiem mērķiem.

2.1. tabula. Septītās pamatprogrammas un TEN-T dalībnieku ieguldījumi
(miljoni EUR)

ES

Citi
dalībnieki

Kopā

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)
Kopuzņēmumi, kas
darbojas saskaņā ar
7. PP
SESAR 1
CS 1
IMI 1
FCH 1
Kopā

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

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

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

860,0

3 910,0

ECSEL
4 770,0 (ARTEMIS /ENIAC )
(1)

ES

Citi
dalībnieki

Kopā

Izpildes
līmenis

Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu)

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

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

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

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

583,6

2 648,5

3 232,1

68 %

(1) Summās ietilpst dalībnieku ieguldījumi kopš Artemis /Eniac izveides (2009. g.)
Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

2.13. Pretēji ARTEMIS un ENIAC izveides regulu noteikumiem, ECSEL 2020. gada ziņojumos

un gada pārskatos nebija izklāstītas aplēses par
o

iesaistīto valstu finansiālajiem ieguldījumiem ARTEMISun ENIAC Septītās
pamatprogrammas projektos (vismaz 1,8 reizes vairāk par ES operatīvo finansiālo
ieguldījumu) un

o

ieguldījumiem natūrā, ko veikušas pētniecības un attīstības organizācijas, kuras piedalās
ARTEMIS un ENIAC Septītās pamatprogrammas projektos (vismaz publiskā sektora
dalībnieku ieguldījuma apmērā).
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…daži kopuzņēmumi sastopas ar problēmām, kas kavē īstenot
“Apvārsnis 2020” darbības

2.14. 2020. gada beigās – septītajā no desmit plānotajiem darbības gadiem –
kopuzņēmumi ar dažādām sekmēm sasniedz izveides regulās noteikto ieguldījumu mērķi
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām (2014.–2020. gada DFS). Šīs
atšķirības daļēji nosaka tas, ka kopuzņēmumi darbojas dažādās pētniecības jomās. Piemēram,
IMI projekti ir laikietilpīgi, jo tāda ir kopuzņēmuma pētniecības darbību iedaba, turklāt
projektus īsteno lieli globāli konsorciji. Šādā situācijā pastāv risks, ka varētu nepietikt ar tiem
administratīvajiem resursiem, kas vajadzīgi šo līdzekļus pārvaldībai atbilstoši termiņiem, jo
aizvien vairāk projektu īsteno, vienlaikus izpildot vairākas DFS programmas. EuroHPC, kam
2020. gads bija otrais darbības gads, joprojām trūka uzticamu procedūru privātā sektora
dalībnieku un iesaistīto valstu deklarēto ieguldījumu natūrā apliecināšanai un apstiprināšanai.

2.15. Apkopojums par dalībnieku ieguldījumiem šo kopuzņēmumu darbībās saskaņā ar
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 2020. gada beigās ir sniegts 2.2. tabulā. Šie kopuzņēmumi
2020. gada beigās vidēji īstenoja 62 % savu dalībnieku ieguldījumu mērķus (ar IKAA) un tikai
54 % bez IKAA.

2.2. tabula. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” – dalībnieku ieguldījumi
(miljoni EUR)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

Citu dalībnieku IKOP un naudā (1)

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

Citi dalībnieki (IKAA ) (2)

Neattiecas
965,3
Neattiecas
285,0
Neattiecas
2 234,7
120,0
Neattiecas
3 605,0

Kopā

1 585,0
3 948,8
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

KU, kas darbojas saskaņā ar
PP “Apvārsnis 2020”

SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Kopā

ES

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

Apstiprinātais IKOP

358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

Paziņotais, bet neapstiprinātais IKOP

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

IKAA

Kopā

Neattiecas
1 144,2
Neattiecas
1 095,0
Neattiecas
929,2
204,8
Neattiecas
3 373,2

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

Izpildes līmenis bez
IKAA

ES

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Izpildes līmenis,
ieskaitot IKAA

Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem lēmumiem)

56 %
84 %
39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

56 %
73 %
39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %

(1) Ieguldījumi natūrā KU pamatdarbībās.
(2) Ieguldījumi natūrā papildu pasākumos, kas nav paredzēti KU darba plānā.

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

Privātā sektora dalībnieki sniedz ievērojami lielāku ieguldījumu papildu
pasākumos, kas neietilpst kopuzņēmumu darba plānos

2.16. Privātā sektora dalībniekiem ir jāveic dažāda veida ieguldījumi natūrā

kopuzņēmumos, kas īsteno “Apvārsnis 2020” darbības. Attiecībā uz četriem kopuzņēmumiem
(CS, FCH, BBI un S2R) privātā sektora dalībniekiem šo kopuzņēmumu darbības laikā ir obligātā
apmērā jāveic ieguldījumi arī natūrā papildu pasākumu veidā, kas ir ārpus kopuzņēmumu
darba plāniem, bet kas palīdz sasniegt kopuzņēmuma vispārīgos mērķus (sk. 2.1. izcēlumu).
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2.1. izcēlums
Privātā sektora dalībnieku ieguldījumi natūrā
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
pamatdarbībās
(visiem kopuzņēmumiem)

Privātā sektora dalībnieku ieguldījumi natūrā
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” papildu
pasākumos
(tikai CS, FCH, BBI, S2R)

Kā paredzēts visās kopuzņēmumu izveides
regulās, visu kopuzņēmumu privātā sektora
dalībnieku pienākums ir ieguldīt obligātu summu
kopuzņēmumu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas
projektu kopējās izmaksās (IKOP). IKOP ir privātā
sektora dalībnieku kopējās izmaksas
kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbību
īstenošanai, atskaitot citu kopuzņēmuma
dalībnieku ieguldījumu (ES līdzfinansējumu,
iesaistīto valstu vai starpvaldību organizāciju
ieguldījumu), kā arī jebkādu citu ES ieguldījumu
šo izmaksu segšanā. Saskaņā ar izveides regulu
4. panta 3. punktu par IKOP jāziņo
kopuzņēmumiem katru gadu, un ar tiem saistītās
izmaksas jāapstiprina neatkarīgam ārējam
revidentam. Apliecinātie un apstiprinātie IKOP ir
atzīti kopuzņēmumu gada pārskatos.

Kā paredzēts šo četru kopuzņēmumu attiecīgo
izveides regulu 4. panta 2. punkta
b) apakšpunktā, privātā sektora dalībniekiem ir
arī jānodrošina obligāta apmēra ieguldījumi
natūrā attiecībā uz “papildu pasākumiem” ārpus
kopuzņēmumu darba plāna un budžeta, bet
kopuzņēmumu vispārīgo mērķu darbības jomā
(IKAA). Šie pasākumi jāizklāsta gada papildu
pasākumu plānā, norādot ieguldījumu aplēsto
vērtību. Saskaņā ar izveides regulu 4. panta
4. punktu papildu pasākumu izmaksas apliecina
neatkarīgs ārējais revidents, un tās nerevidē
Eiropas Revīzijas palāta vai kāda cita
ES struktūra. Apliecinātā un apstiprinātā IKAA
kopsumma ir norādīta kopuzņēmumu gada
pārskatu skaidrojumos.

2.17. Kā redzams 2.2. tabulā, 2020. gada beigās kopuzņēmumu privātā sektora dalībnieki,

iesaistītās valstis vai starpvaldību organizācijas iemaksāja 7,1 miljardu EUR (jeb 58 %) no
kopējiem ieguldījumiem aptuveni 12,2 miljardu EUR apmērā, par ko bija panākta vienošanās. Šī
summa ietver ieguldījumus natūrā 3,7 miljardu EUR apmērā 14 kopuzņēmumu pamatdarbībās
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros (IKOP) un ieguldījumus natūrā 3,4 miljardu EUR
apmērā papildu pasākumos ārpus kopuzņēmumu darba plāniem, bet saskaņā ar to
vispārīgajiem mērķiem (IKAA).

2.18. Privātā sektora dalībnieku veikto ieguldījumu natūrā attīstība 2017.–2020. gada

periodā redzama 2.2. attēlā. Neraugoties uz IKAA lielo pieaugumu un nozīmi, nav pienākuma
gada pārskatos izklāstīt attiecīgos ieguldījumus, un tāpēc tie nav iekļauti mūsu revīzijas
tvērumā 15. Līdz ar to pastāv risks, ka IKAA, iespējams, nav pilnībā saskaņoti ar kopuzņēmumu
mērķiem. Ja izveides regulā nav paredzēts minimālais līmenis attiecībā IKOP, bet tikai attiecībā
uz IKAA (CS, FCH un BBI), kopuzņēmumi pieņem, ka privātā sektora dalībnieki var izpildīt savu
pienākumu veikt ieguldījumus natūrā ar IKAA.

14

No šīs summas 2020. gada beigās bija apliecināti aptuveni 2,1 miljards EUR (57 %).

15

Attiecīgo kopuzņēmumu izveides regulu 4. panta 4. punkts.
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2.2. attēls. Privātā sektora dalībnieku ieguldījumu natūrā attīstība
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017. g.

2018. g.
Vidējais IKOP

2019. g.

2020. g.

Vidējais IKAA

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

Kopuzņēmumi saskaras ar nopietniem šķēršļiem privātā sektora
dalībnieku skaidras naudas ieguldījumu iegūšanā to pamatdarbības
izmaksām

2.19. Tomēr attiecībā uz BBI nozares dalībnieku kopējie IKAA pēc aplēsēm 2020. gada

beigās sasniedza tikai aptuveni pusi no minimālās mērķa summas, kas noteikta Kopuzņēmuma
izveides regulā. Turklāt, kaut gan 2018. gadā BBI izveides regula tika īpaši grozīta, lai nozares
dalībnieki varētu uzskaitīt savus skaidras naudas ieguldījumus projektu līmenī vismaz
182,5 miljonu EUR apmērā, 2020. gadā nozares dalībnieki neveica papildu skaidras naudas
ieguldījumus Kopuzņēmuma pamatdarbības izmaksām. Tas liecina, ka Kopuzņēmums saskaras
ar būtiskiem šķēršļiem šādu ieguldījumu iegūšanā no privātā sektora dalībniekiem un ka līdz
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” beigām minimālais mērķis netiks sasniegts. Šā iemesla dēļ
Komisija (RTD ĢD) samazināja savu naudas ieguldījumu Kopuzņēmumā par 140 miljoniem EUR.
Šis nozīmīgais dalībnieku ieguldījuma samazinājums radīja risku kopuzņēmuma pētniecības un
inovācijas programmas īstenošanai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros.
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Aptuveni 77 % kopuzņēmumu “Apvārsnis 2020” pētniecības un
inovācijas programmās ir jau uzņemtas īstenošanas saistības

2.20. Kopuzņēmumi 2020. gada beigās bija pabeiguši visas konkursa procedūras to

attiecīgajām “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmām. Attiecībā uz šiem
konkursiem citi kopuzņēmumu dalībnieki (privātā sektora dalībnieki, iesaistītās valstis un citas
starptautiskās organizācijas) uzņēmās saistības sniegt ieguldījumus natūrā, investējot pašiem
savus finanšu resursus, cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas (IKOP).

2.21. Kā redzams 2.3. tabulā, 2020. gada beigās kopuzņēmumi jau bija piešķīruši un/vai

parakstījuši dotācijas projektus, (vidēji) sasniedzot 88 % no maksimālā skaidras naudas
ieguldījuma, kas pieejams to pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbību līdzfinansēšanai.
Vienlaikus citi dalībnieki uzņēmās saistības šiem projektiem sniegt ieguldījumus natūrā (vidēji)
68 % apmērā no to IKOP un pamatdarbības skaidras naudas ieguldījuma mērķiem, kas noteikti
attiecīgajās kopuzņēmumu izveides regulās. Tā rezultātā aplēstais vidējais izpildes līmenis
kopuzņēmumu “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmā 2020. gada beigās bija
77 %.

2.3. tabula. “Apvārsnis 2020”: saistības uzņēmušo dalībnieku ieguldījumi
2020. gada beigās (miljoni EUR)

ES

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

Citu dalībnieku
IKOP un
ieguldījumi naudā

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Kopā

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Dotācijas nolīgumi un līgumi piešķirti un/vai parakstīti
(31.12.2020.)

KU, kas darbojas
saskaņā ar PP
“Apvārsnis 2020”

SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2

ECSEL (1)
BBI (2)
S2R

EuroHPC (1)
Kopā

ES nodrošinātais
līdzfinansējums

548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

Citu
dalībnieku
IKOP un
ieguldījumi
naudā
(aplēse)

%

573,7 60 %
717,6 60 %
1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

Kopā

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

(1) Citu dalībnieku ieguldījumi ietver iesaistīto valstu ieguldījumus.
(2) IKOP iemaksu mērķrādītāji, kas saskaņoti Kopuzņēmuma gada darba plānos, un pamatdarbībai samazinātās naudas iemaksas.

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

Programmas
īstenošanas līmenis

Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem lēmumiem)

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %
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Iekšējās kontroles mehānismi attiecībā uz dotācijas
maksājumiem kopumā bija efektīvi
Lielākā daļa kopuzņēmumu ieviesa Komisijas jauno iekšējās kontroles
sistēmu

2.22. Kopuzņēmumi ir ieviesuši uzticamas ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz

finanšu un darbības dokumentu pārbaudēm. Kopuzņēmumi, izņemot EuroHPC, 2020. gadā
pilnībā ieviesa Komisijas iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Šie kopuzņēmumi izstrādāja attiecīgus rādītājus visiem iekšējās kontroles
principiem, veica ikgadējos pašnovērtējumus un uzlaboja savu kontroles darbību efektivitātes
uzraudzību. Tomēr izveidotā IKS ir pastāvīgs process, kura kvalitāte būs atkarīga no
kopuzņēmumu galveno kontroles rādītāju un ikgadējo pašnovērtējumu kvalitātes
nepārtrauktas uzlabošanas.

Ex post revīzijas rezultāti liecina, ka lielākajai daļai kopuzņēmumu
dotācijas maksājumos kļūdu līmenis ir zem būtiskuma sliekšņa

2.23. Lai kopuzņēmumos pārbaudītu Septītās pamatprogrammas dotācijas maksājumu

likumību un pareizību, kopuzņēmumu nolīgti neatkarīgi ārējās revīzijas uzņēmumi veic
saņēmēju ex post revīzijas. Attiecībā uz kopuzņēmumu dotācijas maksājumiem saskaņā ar
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) atbild par
ex post revīzijām, no kurām trīs ceturtdaļas ir uzticētas ārējās revīzijas uzņēmumiem. Visi
kopuzņēmumi izmantoja šīs ex post revīzijas, lai novērtētu savu dotācijas maksājumu likumību
un pareizību.

2.24. 2020. gadā tikai trīs kopuzņēmumi (IMI, FCH un ECSEL) joprojām veica galīgos

Septītās pamatprogrammas dotācijas maksājumus. Pamatojoties uz ex post revīziju
rezultātiem, IMI un FCH 2020. gada beigās ziņoja, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir zem 2 %
būtiskuma sliekšņa. ECSEL gadījumā jāņem vērā, ka ievērojami atšķiras iesaistīto valstu
finansēšanas iestāžu metodes un procedūras, un tādēļ Septītās pamatprogrammas
maksājumiem nav iespējams aprēķināt vienotu atlikušo kļūdu īpatsvaru. Līdz ar to šiem
maksājumiem mēs piemērojām atlikušo kļūdu īpatsvaru, ko RTD ĢD bija aprēķinājis visai
Septītajai pamatprogrammai, proti, 2020. gada beigās tas bija 3,51 %. Ņemot vērā Septītās
pamatprogrammas maksājumu zemo procentuālo daļu 2020. gadā (aptuveni 8,6 %), tiek
tādējādi uzskatīts, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ECSEL kopējos pamatdarbības maksājumos
2020. gadā ir zem būtiskuma sliekšņa.

2.25. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijas maksājumiem,

pamatojoties uz KRD ex post revīzijas rezultātiem, visi šīs pamatprogrammas projektus
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īstenojošie kopuzņēmumi ziņoja, ka 2020. gada beigās atlikušo kļūdu īpatsvars ir zem 2 %
būtiskuma sliekšņa.

Mūsu revīzijā, ko par 2020. gada dotācijas maksājumiem veicām pie
saņēmējiem, atklājās pastāvīgas sistēmiskas kļūdas attiecībā uz
deklarētajām personāla izmaksām

2.26. Mūsu revīzijas pie saņēmējiem apstiprināja sistēmiskas kļūdas, kuras galvenokārt ir

saistītas ar deklarētajām personāla izmaksām un par kurām arī regulāri tika ziņots KRD un tā
nolīgto revidentu ex post revīzijās. Attiecībā uz 2020. gada dotācijas maksājumiem galvenie
kļūdu avoti bija šādi:
o

deklarēto personāla izmaksu aprēķināšanai izmantota nepareiza metode;

o

izmantota stundas likme, kuras pamatā nebija pabeigts finanšu gads;

o

nebija ievērots projektā nostrādāto stundu maksimālais apjoms;

o

deklarēto un apstiprināto personāla izmaksu nepamatota korekcija nākamajā pārskata
periodā;

o

kā citas tiešās izmaksas deklarētas izmaksu, kas nav tieši attiecināmas uz projektu;

o

iegādes no citiem konsorcija saņēmējiem deklarētas kā citas tiešās izmaksas;

o

deklarēto izmaksu konvertēšanai eiro piemērots nepareizs valūtas maiņas kurss.

2.27. Attiecībā uz kopuzņēmumu dotācijas maksājumu pakārtoto darījumu likumību un

pareizību mūsu revīzijas rezultāti liecina, ka personāla izmaksas ir galvenais kļūdu avots un ka
īpaši MVU pieļauj kļūdas biežāk nekā citi saņēmēji. Ir vēl vairāk jāracionalizē
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumi par personāla izmaksu deklarēšanu un,
turpmāk izmantojot vienkāršotu izmaksu iespējas, jāmazina juridiskā nenoteiktība; tas ir
priekšnosacījums, kas jāizpilda, lai nākamajās pētniecības pamatprogrammās kļūdu īpatsvarus
stabili noturētu zem būtiskuma līmeņa sliekšņa.

2. darbība
Kopuzņēmumiem jāstiprina savas iekšējās kontroles sistēmas, lai novērstu paaugstināto
risku attiecībā uz MVU un jauniem saņēmējiem, un tie tiek aicināti plašāk izmantot
vienkāršotu izmaksas iespējas.
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Nepilnības F4E vietējās IT lietojumprogrammās līgumu pārvaldībai

2.28. 2020. gada martā, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, F4E vietējās

IT lietojumprogrammas izmantošana līgumu pārvaldībai (DACC), kas iepriekš attiecās tikai uz
līgumu grozījumu pārvaldību, tika paplašināta, lai pārvaldītu jaunus līgumus. Lai arī šis
pasākums ļāva F4E saglabāt darbības nepārtrauktību, F4E pilnībā nesalāgoja savas vietējās
IT lietojumprogrammas ar iekšējiem deleģēšanas procesiem. Kaut gan kopuzņēmums F4E ir
veicis ietekmes mazināšanas pasākumus, lai risinātu situāciju, vēl ir jānovērš būtiskas
nepilnības, piemēram, saistībā ar kontu pienācīgu izmantošanu ar virtuālo identitāti un tiesību
un deleģējumu pareizu izmantošanu juridisko saistību atļaušanai. Visbeidzot, kopš DACC
sistēmas ieviešanas nav veikta F4E grāmatvedības sistēmas validācija.

3. darbība
F4E jāīsteno nepieciešamie pasākumi saistībā ar savu vietējo IT sistēmu līgumu pārvaldību
(DACC), lai nodrošinātu šo sistēmu saskaņotību ar iekšējiem deleģēšanas procesiem, kā arī
kontu pienācīgu izmantošanu ar virtuālo identitāti. Turklāt kopuzņēmumiem jāvalidē
grāmatvedības sistēma.

Nepilnības pagaidu darbinieku pārvaldībā un iepirkuma
procedūrās
Štata darbinieku trūkuma rezultātā arvien biežāk tiek nodarbināti
pagaidu darbinieki

2.29. Nepietiekama štata darbinieku skaita dēļ arvien biežāk tiek nodarbināti pagaidu

darbinieki vai iekšējie līgumdarbinieki. Šāds stāvoklis rada īpašu risku, kas varētu negatīvi skart
kopuzņēmuma vispārējo sniegumu, piemēram, risku saistībā ar pamatkompetenču
saglabāšanu, neskaidriem pārskatatbildības kanāliem un darbinieku zemāku efektivitātes
līmeni.

2.30. Piemēram, CS būtiski palielināja savu pagaidu darbinieku attiecību pret štata

darbiniekiem no 8 % (2017. gadā) līdz 24 % (2020. gadā) pastāvīgu uzdevumu veikšanai
(piemēram, juridiskā dienesta asistents, sekretariāta atbalsts, komunikācijas asistents un
projektu vadītāja asistents). Augstam līgumdarbinieku līmenim ir tendence būtiski palielināt
Kopuzņēmuma personāla mainību un turpmāk destabilizēt personāla situāciju.

2.31. Pirmajā darbības gadā EuroHPC galvenokārt vērsa uzmanību uz darbības procesiem
un uzdevumiem. Ņemot vērā to, ka vēl nav apmierināta vajadzība pēc galvenajiem
administratīvajiem darbiniekiem, tas rada riskus saistībā ar nepilnībām finanšu, budžeta un
personāla pārvaldībā, kā arī pamatdarbības maksājumu un ieguldījumu natūrā iekšējās
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kontroles procesos. Turklāt lielais līgumdarbinieku īpatsvars (74 %) tuvākajā nākotnē var radīt
ievērojamu personāla mainību, vēl vairāk palielinot riskus Kopuzņēmuma pārvaldības
sistēmām.

4. darbība
EuroHPC jāaizpilda galvenās administratīvās amata vietas, kas nepieciešamas, lai
nodrošinātu finanšu, budžeta un personāla pārvaldību, kā arī iekšējās kontroles procesus.

Atklātas iepirkuma procedūras izmantošana zināšanu priekšrocības
situācijā

2.32. FCH 2020. gadā sāka atklātu iepirkuma procedūru pamatlīgumam, lai īstenotu

projekta trešo posmu saistībā ar ūdeņraža sertifikācijas sistēmas izveidi. Konsorcijs, kurš jau
bija īstenojis projekta pirmos divus posmus un kuram bija zināšanu priekšrocības, bija vienīgais
kandidāts, kurš iesniedza piedāvājumu. Tā finanšu piedāvājums bija tuvu iepirkuma konkursa
specifikācijās noteiktajai maksimālajai aplēstajai līguma vērtībai.

5. darbība
Zināšanu priekšrocības gadījumā kopuzņēmumi tiek aicināti veikt iepriekšēju tirgus cenu
izpēti un iepriekšēju apspriešanos ar citiem tirgus uzņēmumiem, lai varētu labāk aplēst
cenu un labāko cenas un kvalitātes attiecību.

Kopuzņēmumi pilnībā neizmanto Komisijas e-iepirkuma risinājumu, un
F4E izstrādāja savu portālu

2.33. ES finanšu regula nosaka, ka visām ES iestādēm un struktūrām, tostarp

kopuzņēmumiem, ir jāizstrādā un jāīsteno risinājumi attiecībā uz līguma piešķiršanas
procedūrās iesniegto datu iesniegšanu, uzglabāšanu un apstrādi, un šajā nolūkā dalībniekiem
jāizveido vienota “elektroniskās datu apmaiņas telpa”. Šā iemesla dēļ Komisija izstrādā eiepirkuma risinājumu ar integrēto Finansējuma un iepirkuma portālu un TED eTendering
platformu, kur ir publiski pieejami visi publicētie iepirkumi. E-iepirkuma risinājums piedāvā
saskaņotu pieeju un iedibinātu uzņēmējdarbības praksi iepirkuma procedūrām, tās atbalstot ar
pilnībā integrētu digitālu risinājumu. Piemēram, tas ļauj potenciālajiem darbuzņēmējiem bez
maksas elektroniski piekļūt visai ar uzaicinājumu uz konkursu saistītajai dokumentācijai –
tehniskām specifikācijām, pielikumiem, jautājumiem un atbildēm, elektroniskai piedāvājumu
iesniegšanai, piedāvājumu novērtēšanai un galīgajai līguma(-u) parakstīšanai. E-iepirkuma
risinājums jau atbalsta atklātas un slēgtas (tostarp paātrinātas) procedūras, vidēji lielu vai mazu
vērtību procedūras un izņēmuma sarunu procedūras ES iestādēm un struktūrām, tostarp
kopuzņēmumiem.
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2.34.

CS, FCH un S2R izmantoja e‐iepirkuma risinājumu savām atklātajām iepirkuma
procedūrām 2020. gadā; IMI un SESAR to sāka izmantot 2021. gada sākumā. Toties BBI un
ECSEL neplāno izmantot visus šīs platformas moduļus augstas vērtības iepirkuma procedūru
nelielā skaita dēļ.

2.35. F4E izmanto pats savu e‐iepirkumu rīku, kas nav pilnībā sinhronizēts ar Komisijas e‐
iepirkumu risinājumu. F4E e‐iepirkumu rīka turpmākie uzlabojumi varētu radīt nevajadzīgu
dublēšanos ar Komisijas izstrādes centieniem un ieguldījumiem. Tas neatbalstītu principu par
vienotu “elektroniskās datu apmaiņas telpu” dalībniekiem, kā paredzēts ES finanšu regulā.

6. darbība
Kopuzņēmumi tiek aicināti pievienoties Komisijas e‐iepirkuma risinājumam saskaņā ar
vienotas elektronisko datu apmaiņas principu, ko paredz ES Finanšu regula, tādējādi
iepirkumos nodrošinot iespējami plašāku konkurenci.
F4E jāsaskaņo e‐iepirkumu rīka turpmākie uzlabojumi ar Komisijas izstrādes centieniem un
ieguldījumiem.

Kopuzņēmumi izmantoja sinerģiju, lai pārvarētu Covid‐19 krīzi
2020. gadā
Mūsu apskata metodoloģija

2.36. Mēs 2020. gadā analizējām pasākumus, ko kopuzņēmumi veica, lai saglabātu
darbības nepārtrauktību Covid‐19 pandēmijas laikā, kā arī to iespējamo ietekmi uz
pakalpojumu sniegšanu. Mūsu aplūkotās jomas ir parādītas 2.3. attēlā. Analīze veikta,
pamatojoties uz finanšu datiem, kas pieejami centralizētajā Komisijas finanšu informācijas
sistēmā par uzkrājumu grāmatvedību (ABAC) un e‐dotāciju platformā (COMPASS). Datus
papildināja intervijas ar kopuzņēmumu darbiniekiem un kopuzņēmumu dokumentu analīze.
Konstatējumi ir analītiski un aprakstoši, nevis vērtējoši. Šī iemesla dēļ mēs nesniedzam
ieteikumus, bet gan uzsveram labu praksi. EuroHPC nav iekļauts šajā analīzē, jo tas uzsāka
patstāvīgu darbību tikai 2020. gada septembrī.
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2.3. attēls. Jomas, kurām mēs pievērsāmies

Darbības
nepārtrauktības
pasākumu
sagatavotība un
īstenošana

Lēmumu
pieņemšanas
spējas, to ikdienas
darbības

Pasākumi, ar
kuriem atbalsta
personāla
labbūtību un
noturību

Pamatdarbību
īstenošana

Avots: ERP.

Kopuzņēmumi cieši sadarbojās, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību
Covid-19 pandēmijas laikā

2.37. Kopuzņēmumi, kas atrodas Briselē (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI un S2R),

neraugoties uz to nelielo izmēru un ierobežotajiem resursiem, lielā mērā pārvarēja Covid19 pandēmijas ietekmi, jo tie cieši sadarbojās, lai nodrošinātu kopīgu sagatavotību pandēmijas
sākumā 2020. gada martā.

2.38. Ņemot vērā, ka CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI un S2R galvenās mītne atrodas vienā ēkā,

kopuzņēmumi 2019. gada janvārī pieņēma kopīgu darbības nepārtrauktības plānu, tostarp
kopīgu IT negadījuma seku novēršanas plānu, kas tika atjaunināts 2020. gada februārī. SESAR
un F4E pieņēma savus darbības nepārtrauktības pārvaldības dokumentus attiecīgi 2016. un
2017. gadā un tos atjaunināja 2019. gadā. Plānu pamatā ir riska novērtējumi un scenāriju
plānošana, un tie veido būtisku daļu no kopuzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas
(sk. 2.2. izcēlumu).

42

2.2. izcēlums
Kopīgais darbības nepārtrauktības plāns kopuzņēmumiem CS, IMI,
FCH, ECSEL, BBI un S2R
Svarīgākā pamatinformācija
par darbības nepārtrauktību:
o

kontakti ārkārtas situācijās,

o

kritiski svarīgā personāla
saraksts,

o

komunikācija (atkarībā no
scenārija).

Reakcija:
o

darbības nepārtrauktības
referenti,

o

ar kopējo infrastruktūru
saistīto atkarību saraksts.

Darbības nepārtrauktības principi:
o

definīcijas un darbības joma,

o

kopsavilkums par kritiski svarīgām
un būtiskām funkcijām un
procedūrām,

o

tvērums un scenāriji,

o

apmācība un izpratnes veidošana,

o

testēšana.

IT negadījuma seku novēršanas
plāns:
o

visas operācijas ārkārtas gadījuma
vietā,

o

sākotnējo operāciju atjaunošana,

o

RTD ĢD dublējuma birojs.

Avots: Kopīgs darbības nepārtrauktības plāns kopuzņēmumiem.

2.39. CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI un S2R izmēģināja savu kopīgo IT negadījuma seku

novēršanas plānu 2019. gada janvārī, vēršot uzmanību uz:
o

vietas pieejamību un piekļuvi dublējuma birojam,

o

IT infrastruktūru (tehniskā nodrošinājuma un programmatūru) pieejamību un

o

EU login kontu funkcionalitāti un attālināto piekļuvi lietojumprogrammām.

Tika analizēti testu rezultāti un izstrādāti risinājumi konstatētajiem darbības traucējumiem.

2.40. Līdz ar to pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma visiem kopuzņēmumiem bija
atjaunināts un oficiāli apstiprināts darbības nepārtrauktības plāns (sk. 2.4. attēlu).

43

2.4. attēls. Visi kopuzņēmumi apstiprināja darbības nepārtrauktības
plānu

Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma
laikā visiem kopuzņēmumiem bija
apstiprināti darbības
nepārtrauktības plāni

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

2.41. Saskaņā ar ECSEL saskaņošanas darbībām 2020. gada martā visi kopuzņēmumi, kas

atrodas Briselē, veica stresa testu, lai novērtētu savas tāldarba IT spējas, pieņemot, ka viss
personāls kādu laiku strādās attālināti. Tas ļāva visam kopuzņēmuma personālam 2020. gada
18. martā ātri pāriet uz tāldarbu, kad Beļģijas valdība ieviesa darba ierobežojumus. F4E veica
līdzīgus testus 2020. gada martā, un tāldarbs kopš pandēmijas sākuma ir bijis vispārējs
noteikums visos F4E birojos (Barselonā, Kadarašā un Gārhingā).

Kopuzņēmumi saskaņoja savus novēršanas pasākumus un nodrošināja
pārvaldību

2.42. Kopuzņēmumiem, kas atrodas Briselē, bija vēl kāds veiksmes faktors – tie saskaņoja

darbības, lai pārvarētu dabiskos ierobežojumus, proti, to nelielos izmērus un ierobežotos
resursus.

2.43. Briselē izvietoto kopuzņēmumu direktori katru nedēļu rīkoja sanāksmes, lai

apspriestos par pandēmijas sekām, riskiem attiecībā uz darbībām un kopīgu pieeju to
mazināšanai. Administrācijas vadītāji un iekšējas revīzijas grupa rīkoja līdzīgas sanāksmes. Lai
darbinieki, kad tiem jāstrādā birojā, būtu drošībā, 2020. gada maijā kopuzņēmumi sāka
aizsargmateriālu kopīgu iepirkumu, ko vadīja IMI.

2.44. Visbeidzot, kopuzņēmumu valdes ātri pielāgojās Covid-19 pandēmijai, rīkojot

sanāksmes attālināti un, 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu, saglabājot līdzīgu tempu
lēmumu pieņemšanā. Valdes sanāksmju skaits saglabājās stabils – 27 sanāksmes 2020. gadā
(2019. gadā – 25) un 2020. gadā tika pieņemti 110 valdes lēmumi (2019. gadā – 108).
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Kopuzņēmumi izpildīja savu pienākumu parūpēties par darbiniekiem…

2.45. Lai darbiniekiem nodrošinātu pienācīgu atbalstu saistībā ar to, kā labāk risināt Covid-

19 pandēmijas izraisītos jaunos izaicinājumus, kopuzņēmumi, kas atrodas Briselē, izveidoja
labbūtības un noturības mācību programmu. Visu Briselē izvietoto kopuzņēmumu darbinieki
2020. gada oktobrī piedalījās mācību programmā “Coping in a time of COVID”, kuru uzsāka
SESAR un palīdzēja rīkot sertificēts profesionāls pasniedzējs. Mācību programmā bija iekļautas
diskusijas, kas dalībniekiem ļāva dalīties pieredzē par viņu darba apstākļiem.

2.46. Lai atbalstītu un informētu darbiniekus Covid-19 pandēmijas laikā, kopuzņēmumu

direktori regulāri rīkoja tiešsaistes sanāksmes, atvēlot laiku darbinieku jautājumiem. Tiešsaistes
sanāksmju regularitāte atšķīrās katrā kopuzņēmumā un atkarībā no pandēmijas intensitātes,
un tās tika rīkotas no vienas reizes nedēļā līdz vienai reizei mēnesī. 2.3. izcēlumā izklāstīti daži
piemēri kopīgiem pasākumiem, kuri personāla atbalstam šajā periodā ieviesti kopuzņēmumos.
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2.3. izcēlums
Kopuzņēmumu atbalsta pasākumi personāla labbūtībai un noturībai
Regulāra komunikācija
un ziņojumi, tostarp
regulāras tiešsaistes
sanāksmes ar visu
personālu

Noturības mācības
“Coping in a time of
COVID”, kas paredzētas
visam kopuzņēmuma
personālam, lai dalītos
pieredzē saistībā ar darba
apstākļiem

IT vide ātri tika
pielāgota, lai nodrošinātu
optimālu virtuālo
tehnoloģiju izmantošanu
un tāldarbu

Sociālie pasākumi
tiešsaistē, piemēram,
“tērzēšanas rulete”

Vairākas personāla
aptaujas, kas veiktas, lai
vadībai sniegtu
atsauksmes par darbu
Covid-19 pandēmijas laikā

Finansiāls atbalsts
biroja aprīkojumam, lai
palīdzētu izveidot
pienācīgu mājas biroju

Nepieciešamības
gadījumā drošas
darbavietas izveide,
sniedzot pieeju
aizsardzības līdzekļiem
(sejas maskām,
dezinfekcijas līdzekļiem)
un nodrošinot biroja
telpu tīrīšanu,
informāciju par sociālo
distancēšanos un citus
aizsardzības pasākumus

Labbūtības programma
piedāvā tīmekļseminārus
par psiholoģisko un fizisko
labbūtību, meditācijas
vingrinājumus, apzinātību,
individuālās nodarbības
utt.

Īpašas ideju ģenerēšanas
sesijas, ko rīko, lai
noteiktu jebkādus jaunus
Covid-19 riskus, un kurās
piedalās viss personāls

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

2.47. Lai no darbiniekiem iegūtu atsauksmes par darba apstākļiem Covid-19 pandēmijas

laikā, pieci kopuzņēmumi (SESAR, CS, IMI, ECSEL un BBI) 2020. gada aprīlī un novembrī
aptaujāja darbiniekus. Aptaujas galvenokārt tika vērstas uz diviem aspektiem: ar darbu
saistītiem apstākļiem, piemēram, IT aprīkojuma pieejamību un funkcionalitāti un vadības
nodrošināto atbalstu, un personīgo pieredzi, ar ko darbinieki ir saskārušies ierobežojumu dēļ
(piemēram, komunikācijas līmenis ar kolēģiem un stresa līmenis, ko izraisa izmaiņas darba
slodzē utt.). Aptaujas rezultāti norādīja, ka lielākā daļa kopuzņēmumu darbinieku ir apmierināti
ar vadību un atbalstu un nesaskārās ar būtiskām IT problēmām; viņi arī sniedza augstu darbības
nepārtrauktības efektivitātes vērtējumu.

2.48. Lai arī lielākā daļa darbinieku uzskatīja, ka labi tikuši galā ar situāciju, ir ziņots arī par
negatīvas pieredzes gadījumiem saistībā ar tāldarbu, jo īpaši par nepārtrauktas pieejamības
pienākuma izjūtu, grūtībām panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī problēmām ar
bērnu aprūpi un mājmācībām.

46

…kas palīdzēja saglabāt stabilu personāla situāciju krīzes laikā

2.49. Covid-19 pandēmija būtiski neietekmēja darbinieku skaitu vai kopuzņēmumu brīvo

darbavietu rādītājus. Briselē izvietoto kopuzņēmumu darbinieku skaits 2020. gadā turpināja
nedaudz palielināties (par 1,3 %), ko var salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem (2019. gadā –
+ 2,2 %, 2018. gadā – + 2,2 %). F4E darbinieku skaits 2020. gadā turpināja nedaudz
samazināties (par 0,9 %), ko arī var salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem (2019. gadā: - 0,7 %,
2018. gadā – - 1,6 %). Kopuzņēmumu brīvo darbavietu rādītāji saglabāja tādu pašu tendenci un
nedaudz palielinājās kopuzņēmumos, kas atrodas Briselē, bet samazinājās F4E.

2.50. Kopuzņēmumi, kas atrodas Briselē, šobrīd ievēro Komisijas rīcības plānu par

pakāpenisku atgriešanos birojā. Plāns (sk. 2.4. izcēlumu) iekļauj deeskalācijas pasākumus,
piemēram, darbinieku pakāpenisku atgriešanos birojā. Pakāpeniskā pieeja ļauj kontrolēt
eskalāciju vai deeskalāciju atkarībā no pandēmijas attīstības. Eskalācijas/deskalācijas pasākumu
īstenošanas mērķis ir ievērot valstu un reģionālo veselības aizsardzības iestāžu ieteikumus un
norādījumus, kā arī riska novērtējumus un Eiropas Komisijas norādījumus.

2.4. izcēlums
Atgriešanās birojā posmi
0. POSMS

1. POSMS

2. POSMS

3. POSMS

Vispārējs tāldarbs

Piesardzīga pirmā
mājsēdes atcelšana

Pakāpeniska mājsēdes
atcelšana

Mājsēdes atcelšana
“jaunajos normālajos
apstākļos”

Noteikums: tāldarbs +
ierobežota, piesardzīga
un brīvprātīga
atgriešanās birojā
maiņās.

Noteikums: pilnīgas
maiņu sistēmas
noteikumi ir elastīgi
attiecībā uz
tāldarbu. Tāldarbs
joprojām ir norma tikai
dažām personāla
kategorijām.

Noteikums: atrašanās
birojā ir obligāta.
Pamatojoties uz gūto
pieredzi, tiks apsvērti
jauni vispārēji tāldarba
noteikumi. Attiecīgās
IT spējas, kas jāizveido.

Darba režīms
Noteikums: tāldarbs
Īpaši apstākļi:
kritiski
svarīgais/nepieciešama
is personāls, kas nevar
izpildīt savus
uzdevumus attālināti.
Iknedēļas maiņās šie
darbinieki pārmaiņus
strādā birojā vai
attālināti. Kritiski
svarīgais/nepieciešamai
s personāls ar veselības
problēmām (vai kas
dzīvo vienā
mājsaimniecībā ar
neaizsargātu personu)
ir atbrīvots no darba
birojā.

0. + posmā nelielam
skaitam kolēģu no
katras nodaļas (ne
vairāk kā 10–20 %) būs
atļauts brīvprātīgā
kārtā strādāt no biroja
un iknedēļas maiņās ar
nosacījumu, ka tiek
ievērota fiziskā
distancēšanās un citi
drošības pasākumi. Tāldarbs joprojām ir
norma, it īpaši
darbiniekiem ar
veselības problēmām,
kas palielina risku.

Viss personāls ir
sadalīts divās daļās,
strādājot iknedēļas
maiņās. 1. posmā
ieviestā maiņu sistēma
attiecas uz visu
personālu. Tiks
piemērotas plašas
tāldarba iespējas.

Avots: Komisijas rīcības plāns par pakāpenisku atgriešanos birojā.

Īpaši apstākļi:
darbiniekiem ar
veselības problēmām,
kas palielina Covid-19
risku, var tikt
piedāvāts īpašs
tāldarba režīms.
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Neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, kopuzņēmumi nodrošināja dotāciju
piešķiršanu…

2.51. Neraugoties uz sarežģīto situāciju, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”

kopuzņēmumu budžetā paredzētās saistības dotācijas nolīgumiem 2020. gadā saglabājās
stabilas – 889,2 miljoni EUR (2019. gadā – 855,6 miljoni EUR). Attiecībā uz F4E iepirkuma
pamatdarbības saglabāja līdzīgu tempu, un tā budžetā paredzētās saistības par pamatdarbības
līgumiem palielinājās no 670,5 miljoniem EUR 2019. gadā līdz 826,1 miljonam EUR 2020. gadā.

2.52. IMI sniedza būtisku ieguldījumu Eiropas kopīgajā atbildes reakcijā uz Covid-

19 pandēmiju, kā to koordinēja Komisija. Kopuzņēmums atkārtoti pārdalīja 45 miljonus EUR no
sava 2020. gada budžeta ātram uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, kas tika izsludināts
2020. gada martā, vēršot uzmanību uz koronavīrusa infekciju apkarojošu ārstniecības līdzekļu
izstrādi un diagnostiku. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” papildu līdzekļi no Komisijas
palielināja uzaicinājumu summu līdz 72 miljoniem EUR. Vairāk nekā 140 priekšlikumu tika
novērtēti attālināti un rekordlielā ātrumā pēc tam, kad tika veiktas būtiskas izmaiņas
kopuzņēmuma ierastajā uzaicinājumu novērtēšanas procesā. Astoņi projekti (trīs par
ārstniecības līdzekļiem un pieci par diagnostiku), kas mobilizēja vairāk nekā 115 miljonus EUR,
tika atlasīti dotācijas nolīgumiem, un to īstenošana sākās pirms 2020. gada vasaras.

2.53. Turklāt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbību īstenojošajiem

kopuzņēmumiem vidējais dotācijas piešķiršanas termiņš, kas ir laika periods no priekšlikumu
iesniegšanas termiņa līdz dotācijas nolīgumu parakstīšanai, 2020. gadā saglabājās stabils –
vidēji 220 dienas (2019. gadā – 221 diena) 16. Tas bija krietni zem maksimālā pieļaujamā astoņu
mēnešu jeb aptuveni 240 dienu laika perioda, kas paredzēts noteikumos par piedalīšanos
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” programmā 17 (sk. 2.5. attēlu). Šis sniegums galvenokārt ir
skaidrojams ar kopuzņēmumu ievērojamajiem centieniem savlaicīgi īstenot atbilstīgas
procedūras, lai ārējie eksperti varētu attālināti novērtēt priekšlikumus.

16

Datos ņemti vērā visi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumu uzaicinājumi
iesniegt priekšlikumus N-1 gadā ar to attiecīgajiem dotācijas nolīgumiem, kas parakstīti
N gadā.

17

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar
ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–
2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.),
20. pants.
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2.5. attēls. Dotācijas piešķiršanas termiņš – vidējais dienu skaits
240

220

200

2017. g.

2018. g.

2019. g.

2020. g.

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

…un maksājumus to saņēmējiem

2.54. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumi un F4E 2020. gadā maksājumu

līmeni pamatdarbībām saglabāja pēdējo četru gadu dinamikā (sk. 2.6. attēlu).
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumiem kopējie maksājumi pamatdarbībām
tikai nedaudz samazinājās – no 847,1 miljona EUR 2019. gadā līdz 827,8 miljoniem EUR
2020. gadā. F4E pamatdarbības maksājumi līgumiem palielinājās no 681,3 miljoniem EUR
2019. gadā līdz 741,1 miljonam EUR 2020. gadā.
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2.6. attēls. Kopuzņēmumu pamatdarbības maksājumi (miljoni EUR)

“Apvārsnis 2020” KU

F4E
900 000

900 000

700 000

700 000

500 000

500 000
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2020. g.

2017. g. 2018. g. 2019. g. 2020. g.

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

2.55. Neraugoties uz grūtībām uzturēt iekšējās kontroles procesus tāldarba apstākļos, jo

īpaši attiecībā uz pamatdarbības starpposma un galīgajiem dotācijas maksājumiem un
sarežģītiem līguma maksājumiem, novēloto maksājumu skaits samazinājās no vidēji 8 %
2019. gadā līdz vidēji 6 % 2020. gadā (sk. 2.7. attēlu).

2.7. attēls. Samazinājums novēlotajos maksājumos (vidēji visos
kopuzņēmumos) procentuāli no apstiprināto maksājumu darījumu
kopskaita gadā
16 %

12 %

8%

4%

0%

2017. g.

2018. g.

2019. g.

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem.

2020. g.
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Daži kopuzņēmumi ziņoja par kavējumiem savās pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” darbībās Covid-19 pandēmijas dēļ

2.56. ECSEL ziņoja, ka dažiem saņēmējiem bija grūtības pabeigt sava projekta

demonstrējumus, un pieprasīja īstenošanas perioda pagarinājumu. Projektu kontrolē un
pārskatīšanā bija tādi paši Covid-19 pandēmijas ieviesti ierobežojumi.

2.57. S2R aplēsa, ka aptuveni par diviem līdz sešiem mēnešiem iekavēsies tie projekti, kam
nepieciešami sadarbības pasākumi dažādās vietās Eiropā. Šie iekavējās ceļošanas vai citu
pandēmijas izraisītu ierobežojumu dēļ. Turklāt Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ
2020. gadā nenotika sākotnēji plānotā validēšana uz vietas.

2.58. CS paredzēja aptuveni, ka tā “Apvārsnis 2020” programmas īstenošana kopumā

kavēsies par četriem līdz sešiem mēnešiem. Covid-19 pandēmijas dēļ tika palēnināti dotācijas
nolīgumi, kas noslēgti ar partneriem, un tas izraisīja 2018.–2019. gada dotācijas nolīgumu
nepietiekamu izpildi. Tā rezultātā 2020. gadā nozīmīgā apjomā tika atgūts pārmaksātais
priekšfinansējums. Tas palielināja pieejamo pamatdarbības maksājumu budžetu (piešķirtie
ieņēmumi) 2020. gadam, negatīvi ietekmējot Kopuzņēmuma pamatdarbības maksājumu
budžeta izpildes līmeni.

2.59. SESAR reaģēja uz Covid-19 pandēmijas nopietno ietekmi, ko tā atstāja uz

kopuzņēmuma dalībniekiem no aviācijas nozares, veicot virkni budžeta pasākumu (piemēram,
priekšfinansējuma likmju palielināšanu dotācijas nolīgumiem un skaidras naudas ieguldījumu
kopuzņēmuma administratīvajām izmaksām atlikšanu), lai tiem nodrošinātu tūlītēju naudas
plūsmas uzlabojumu.

2.60. Dažiem kopuzņēmumiem (CS, IMI, FCH un EuroHPC) Covid-19 pandēmijas ietekme

uz plānotajām IT, komunikācijas, komandējumu, sanāksmju, pasākumu un citu pakalpojumu
izmaksām ievērojami samazināja administratīvo maksājumu 2020. gada budžeta izpildes
līmeni, kas ir aptuveni 2–3 % no kopējā pieejamā maksājumu budžeta 2020. gadam.

F4E darbības ITER projektam kavējās

2.61. F4E ziņoja, ka vairākus no tā piegādātājiem ietekmējusi Covid-19 pandēmija un ar to

saistītie ierobežojumi. Kopuzņēmums lēsa, ka līdz 2020. gada beigām pandēmija bija izraisījusi
kavēšanos līdz pat četriem mēnešiem attiecībā uz dažām piegādēm, kā rezultātā F4E piegāžu
izmaksas ITER projektam palielinājās par aptuveni 47 miljoniem EUR (2008. gada vērtībās).

2.62. Komisija 2020. gada oktobrī veica tiešsaistes aptauju, lai izprastu Covid-

19 pandēmijas ietekmi uz uzņēmumiem, kas ir iesaistīti ITER projektā, un kādā mērā to dalība
ITER palīdzēja uzņēmumiem atgūties.

51

2.63.

Kā parādīts 2.5. izcēlumā, dalībai ITER projektā bija izmērāma ietekme (darbinieku
un apgrozījuma ziņā) uz uzņēmumiem, kas sniedza atbildes. Uz divām trešdaļām respondentu
pandēmija atstāja negatīvu ietekmi, piemēram, kavēšanos (70 %), kā arī samazinātu
pieprasījumu, kas izraisīja negatīvas finansiālās sekas (50 %). No otras puses, 31 % respondentu
apstiprināja, ka iesaistīšanās ITER projektā padarīja savu uzņēmumu noturīgāku pret krīzes
sekām.

2.5. izcēlums
Covid-19 ietekme uz ITER projektā iesaistīto uzņēmumu pašreizējām
darbībām

Nelieli traucējumi un kavējumi

Ievērojami traucējumi

Darbība bez izmaiņām

Nav iespējams novērtēt

Visu darbību apturēšana
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Avots: ES aptaujas ziņojums: “ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project”, 2020. gada decembris.

Kopuzņēmumi veic turpmākus pasākumus saistībā ar
iepriekšējo gadu revīzijas konstatējumiem

2.64. Pārsvarā kopuzņēmumi ir veikuši korektīvus pasākumus atbilstoši mūsu iepriekšējos

īpašajos gada ziņojumos ietvertajiem apsvērumiem, kuru sīkāks izklāsts atrodams mūsu
atzinumu pielikumos 3. nodaļā.

2.65. 2.8. attēlā redzams, ka saistībā ar tiem 19 apsvērumiem, kas nebija atrisināti

2019. gada beigās, korektīvi pasākumi tika veikti 2020. gadā, kā rezultātā 16 apsvērumos
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ietvertie ieteikumi (84 %) bija izpildīti, savukārt trīs apsvērumi (16 %) 2020. gada beigās
joprojām tika risināti vai vēl netika risināti 18.

2.8. attēls. Kopuzņēmumu centieni veikt turpmākus pasākumus saistībā
ar iepriekšējos gados formulētajiem apsvērumiem
20,00
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Tiek/netiek
risināts
16 %

16,00
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8,00
6,00
4,00
2,00

Atrisināts/neattiecas
84 %
Tiek/netiek risināts
Atrisināts/neattiecas

Tiek/netiek risināts

SESAR
FCH
S2R

Atrisināts/neattiecas
CS
ECSEL
EuroHPC

0,00

IMI
BBI
F4E

Avots: ERP.

18

Piezīme: attiecībā uz SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL un S2R visi iepriekšējo gadu apsvērumi bija
pabeigti, jo kopuzņēmumi 2020. gada revīzijas laikā veica korektīvus pasākumus. EuroHPC
2020. gads bija pirmais revīzijas gads.
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Revīzijas rezultāti, par kuriem ziņots
citos nesenos ERP dokumentos, kas
saistīti ar kopuzņēmumiem
2.66. Papildus gada revīzijas ziņojumam, kas attiecas uz kopuzņēmumu gada pārskatiem,
2020. gada laikā mēs publicējām arī dažus īpašos revīzijas ziņojumus un apskatus, kuros bija
pieminēti kopuzņēmumi (sk. 2.9. attēlu).
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2.9. attēls. Revīzijas rezultāti, par kuriem ziņots citos ar kopuzņēmumiem un/vai pētniecību saistītos dokumentos, ko
nesen publicējusi ERP
ERP apskats Nr. 1/2021
“ES sākotnējais ieguldījums sabiedrības veselības atbildes
reakcijā uz Covid-19”

ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2020
“Eiropas rūpniecības digitalizācija: vērienīga iniciatīva, kuras
panākumi atkarīgi no ES, valdību un uzņēmumu pastāvīgas
apņemšanās”

ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2020
“MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma,
kuras īstenošanā radušās problēmas”

Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā klasificēja
Covid-19 kā pandēmiju. Līgumā par Eiropas Savienības darbību
Eiropas Savienībai ir tikai noteikta atbalstoša un koordinējoša
nozīme sabiedrības veselības jomā, kas joprojām galvenokārt ir
dalībvalstu kompetencē.

Kaut gan digitālā pārveide ir būtiska daudziem ES uzņēmumiem,
lai saglabātu konkurētspēju, tie inovācijai pilnībā neizmanto
progresīvo tehnoloģiju piedāvātās priekšrocībās.
Šajā sakarā Komisija 2016. gadā uzsāka Eiropas rūpniecības
digitalizācijas (ERD) iniciatīvu, kuras mērķis bija stiprināt
ES konkurētspēju digitālo tehnoloģiju jomā.

MVU instruments tika izveidots saskaņā ar pētniecības
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai sniegtu atbalstu mazo un
vidējo uzņēmumu (MVU) inovācijai. Tā mērķis ir attīstīt un
pilnvērtīgi izmantot MVU potenciālu, nodrošinot trūkstošo
finansējumu augsta riska projektu sākotnējiem posmiem un
palielinot pētniecības rezultātu komercializāciju privātajā
sektorā. Tas ir adresēts inovatīviem MVU Eiropas Savienībā un
16 asociētajās valstīs. Ar kopējo budžetu 3 miljardu EUR apmērā
2014.–2020. gada periodā instruments nodrošina dotācijas
uzņēmumiem ar augstu potenciālu.

Mēs pārbaudījām ES sākotnējo reakciju uz pandēmijas darbībām,
kas tika veiktas, sākot no 2020. gada 3. janvāra līdz 2020. gada
30. jūnijam, vēršot uzmanību uz ES satvara izmantošanu
pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanai; ES papildu
darbībām, kas veiktas, lai atbalstītu medicīnisko aizsardzības
līdzekļu piegādes, un ES atbalstu Covid-19 testu un vakcīnu
izstrādei.
Komisija veicināja informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un
atbalstīja tādas darbības kā Covid-19 pētniecību un vakcīnu
pirkuma priekšlīgumus. Novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes
(IMI) kopuzņēmums izsludināja uzaicinājumu saistībā ar
koronavīrusa ārstēšanu un pārbaudi.
Mēs uzsvērām dažas problēmas, ar kurām ES saskaras, atbalstot
dalībvalstu reakciju uz Covid-19, piemēram, atbilstoša satvara
izveidi nolūkā risināt pārrobežu veselības apdraudējumus,
atbilstošu preču piegādes veicināšanu un atbalstu vakcīnu
izstrādei.
Ar izvērstāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītajiem
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties ERP
tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

Avots: ERP.

Mēs pārbaudījām, cik efektīvi ES ir atbalstījusi valstu stratēģijas
rūpniecības digitalizācijas jomā un digitālās inovācijas centrus un
vai Komisija un dalībvalstis efektīvi īstenoja ERD stratēģiju.
Mēs konstatējām, ka Komisijas ERD stratēģija bija pienācīgi
pamatota un dalībvalstis to atbalstīja, taču trūka informācijas par
plānoto iznākumu, nebija rezultātu rādītāju un mērķrādītāju.
Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm ir vēl grūtāk labāk virzīt savas
darbības un maksimāli palielināt ietekmi, un dalībvalstis netika
mudinātas piešķirt šai iniciatīvai ESI finansējumu.

Mēs pārbaudījām, vai tas ir paredzēts atbilstošajam MVU
veidam; vai ir nodrošināts plašs ģeogrāfiskais tvērums; vai atlases
process ir bijis efektīvs, kā arī, vai Komisija pienācīgi uzraudzīja
instrumentu.

Mēs iesakām Komisijai kopā ar dalībvalstīm piedāvāt dalībvalstīm
atbalstu, lai apzinātu nepietiekamo finansējumu, uzlabotu
uzraudzīšanu un veiktu turpmākas darbības atbilstīga platjoslas
savienojamības līmeņa sasniegšanai.

Mēs secinājām, ka tas sniedz efektīvu atbalstu MVU to inovācijas
projektu izstrādē, tomēr mēs konstatējām arī risku, ka ar šo
instrumentu tiek finansēti daži MVU, kurus varētu finansēt no
tirgus līdzekļiem, ka līdzdalība instrumentā ievērojami atšķiras
starp iesaistītajām valstīm un neveiksmīgu priekšlikumu atkārtota
iesniegšana palielina pārvaldības un novērtēšanas resursu
aizplūšanu, nesniedzot pievienoto vērtību.

Ar izvērstāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītajiem
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties ERP
tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

Ar izvērstāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītajiem
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties ERP
tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
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Kopuzņēmumu atbilde uz 2. nodaļu
2.9., 2.19., 2.30., 2.31., 2.32. un 2.58.
Kopuzņēmumi šos apsvērumus pieņem zināšanai kopīgi. Mēs saprotam, ka šie apsvērumi attiecas uz
atsevišķiem kopuzņēmumiem un nerada transversālus jautājumus. Mēs saglabājam piesardzību un
ņemam vērā gūto pieredzi.
2.18.
Kopuzņēmumi uzskata, ka šāds risks nepastāv, jo kopuzņēmumi ir īstenojuši īpaši paredzētā
ieguldījuma natūrā (IKAA) apstiprināšanas procesu, kas ietver papildu darbību ieguldījuma
nodrošināšanu atsevišķu kopuzņēmumu mērķu sasniegšanā, kā arī neatkarīgu revidentu paziņoto
vērtību apliecināšanu saskaņā ar kopuzņēmumu regulām.
2.34.
KU BBI un KU ECSEL uzskata, ka e-iepirkuma risinājuma pilnīga īstenošana nav attaisnojama, ņemot
vērā to augstas vērtības iepirkuma procedūru ārkārtīgi nelielo skaitu un īpašās juridiskās prasības.
Abi kopuzņēmumi plāno pārskatīt izmantošanu, ja to pamato turpmākie apstākļi.
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3. nodaļa
ES kopuzņēmumu
ticamības deklarācijas
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3.1. Ticamības deklarāciju pamatojošā
informācija
Atzinumu pamatojums

3.1.1. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC)

starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem
augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem standartiem ir
plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz revidenta pienākumiem. Mēs esam
neatkarīgi saskaņā ar Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu (IESBA kodekss), ko izdevusi
Starptautiskā Grāmatvežu ētikas padome, un ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu revīziju, un
mēs esam ievērojuši pārējos ētiskos pienākumus saskaņā ar šīm prasībām un IESBA kodeksu.
Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma
pamatošanai.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

3.1.2. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un kopuzņēmumu finanšu noteikumiem

kopuzņēmumu vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu
izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai
krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos
tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un
informācija atbilstu regulējumam, kas tiem piemērojams.

3.1.3. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt kopuzņēmumu spēju

turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot
darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno likvidēt organizāciju
vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai vai darbības
pārtraukšanai.

3.1.4. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par kopuzņēmumu finanšu ziņojumu sagatavošanas

procesa pārraudzību.
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Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

3.1.5. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka kopuzņēmumu pārskatos nav

sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un,
balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei deklarācijas par
pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir
augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski
nepareizas ziņas vai būtiskas neatbilstības. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek
uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

3.1.6. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas, citiem partneriem vai

iesaistītajām valstīm saņemtos ieguldījumus un novērtējam kopuzņēmumu procedūras citu
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanai.

3.1.7. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir

radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas
(tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā.
Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu
izmantošanu un kopuzņēmums šo pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā
pašā gadā, vai vēlāk.

3.1.8. Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas revīzijas
gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī
—

apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski
nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas
Savienības tiesiskais regulējums; izstrādājam un īstenojam revīzijas procedūras, lai
reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti
mūsu atzinumu pamatošanai. Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstības, kas
radušās krāpšanas dēļ, ir lielāks nekā kļūdas dēļ, jo krāpšana var ietvert slepenu
vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās kontroles apiešanu;

—

iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās
kontroles efektivitāti;

—

novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto informāciju;

—

izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības turpināšanas
pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem,
spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas
var radīt nopietnas šaubas par kopuzņēmuma spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
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būtiska nenoteiktība pastāv, mums savā revīzijas ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība,
norādot uz attiecīgo informāciju pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, mums
ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, kas iegūti
līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi vai nosacījumi var likt
organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu;
—

novērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, struktūru un saturu, tostarp informācijas
sniegšanu, un vērtējam, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir izklāstīti patiesi;

—

iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par kopuzņēmumu finanšu
informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem pakārtotajiem darījumiem.
Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un izpildi. Mēs esam vienīgie atbildīgie par
saviem revīzijas atzinumiem;

—

ņemam vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar kopuzņēmumu
pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas 19 70. panta 6. punktā.

3.1.9. Mēs sazināmies ar vadību cita starpā par revīzijai plānoto tvērumu un laika grafiku,

kā arī par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem un par visiem būtiskiem iekšējo kontroles
mehānismu trūkumiem, kurus esam atklājuši revīzijas laikā.

3.1.10. No jautājumiem, ko apspriežam ar kopuzņēmumiem, mēs apzinām tos, kuri

pārskatu kārtējā perioda revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi.
Šos jautājumus mēs aprakstām savā revīzijas ziņojumā, ja vien ar likumu vai noteikumiem nav
aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos gadījumos – ja secinām, ka
informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats domāt, ka tās atklāšana varētu radīt
negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs paziņošanas.

19

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (OV L 193, 30.7.2018.,
1. lpp.).
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Kopuzņēmumi, kas īsteno
ES pamatprogrammas
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3.2. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa
satiksmes pārvaldības sistēmas izpētes
kopuzņēmums (SESAR)
Ievads

3.2.1. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas izpētes (SESAR)

kopuzņēmumu, kurš atrodas Briselē, uz astoņiem gadiem izveidoja 2007. gada februārī 20
(SESAR 1). Padome 2014. gada jūnijā grozīja izveides regulu un pagarināja Kopuzņēmuma
darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi izstrādāt

modernizētu gaisa satiksmes pārvaldību (ATM) Eiropā. Kopuzņēmumu dibināja Eiropas
Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija (MOVE ĢD), un Eiropas Aeronavigācijas drošības
organizācija (Eirokontrole) 22. Pēc tam, kad 2015. gadā tika izsludināts uzaicinājums paust
ieinteresētību, par Kopuzņēmuma dalībniekiem kļuva 19 aviācijas nozares publiskie un privātie
uzņēmumi. Tie ir lidaparātu ražotāji, lidostu un lidaparātu aprīkojuma ražotāji, aeronavigācijas
pakalpojumu sniedzēji un lidostu pakalpojumu sniedzēji.

20

Padomes Regula (EK) Nr. 219/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko izveido Kopuzņēmumu,
lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) (OV L 64,
2.3.2007., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1361/2008 (OV L 352,
31.12.2008., 12. lpp.).

21

Padomes Regula (ES) Nr. 721/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru Regulu (EK)
Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa
satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR), groza attiecībā uz Kopuzņēmuma darbības termiņa
pagarināšanu līdz 2024. gadam (OV L 192, 1.7.2014., 1. lpp.).

22

Eirokontrole ir starptautiska organizācija, kas pieder 41 līdzdalības valstij. ES ir deleģējusi
daļas no Eiropas vienotās gaisa telpas regulām Eirokontrolei, padarot to par centrālo
organizāciju gaisa satiksmes kontroles koordinēšanā un plānošanā attiecībā uz visu Eiropu.
ES pati ir Eirokontroles parakstītāja, un visas ES dalībvalstis ir Eirokontroles locekles.
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3.2.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.2.1. tabulā

.
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3.2.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

119,5

125,7

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

151,3

119,6

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

179,2

183,3

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

163,2

161,0

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

38

40

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko
Kopuzņēmums ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un
pārdali nākamajam gadam.

(2)

Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.2.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.2.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

23

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.sesarju.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.2.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 24 un budžeta izpildes
pārskatus 25 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.2.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.2.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

24

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

25

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.2.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.2.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par Septītās pamatprogrammas budžeta izpildi

3.2.11. SESAR 1 programmu oficiāli slēdza 2016. gadā, un pēdējos korektīvos

atlīdzinājuma maksājumus saņēmējiem par pārmaksātajiem naudas ieguldījumiem, kas
saņemti Septītās pamatprogrammas projektiem, pabeidza 2020. gadā.

3.2.12. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā SESAR 1 2020. gada beigās parādīts

3.2.2. tabulā.

3.2.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā SESAR 1
(miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki
ES (MOVE ĢD)
Eirokontrole
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

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

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Naudā
610,2
133,0
23,7
766,9

Natūrā –
apstiprināts
0,0
422,9
512,6
935,5

Natūrā – paziņots,
bet neapstiprināts
0,0
0,0
0,0
0,0

Natūrā – papildu
pasākumiem
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
610,2
555,9
536,3
1 702,4
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Apsvērums par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.2.13. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā SESAR 2020 2020. gada beigās parādīts

3.2.3. tabulā.

3.2.3. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā SESAR 2020
(miljoni EUR)

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.2.14. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika
izpildītas attiecīgi 87,1 % un 81,9 % apmērā.

3.2.15. 2020. gada janvārī Kopuzņēmums saņēma no MOVE ĢD papildu Eiropas

infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzekļus 6 miljonu EUR apmērā saskaņā ar
ES kosmosa iemaksu nolīgumu (otrais un pēdējais maksājums). Tomēr Kopuzņēmums nav
veicis budžeta grozījumus, lai iekļautu saņemtos EISI līdzekļus 2020. gada budžetā un nav
ņēmis tos vērā, plānojot faktiskās vajadzības 3700. budžeta pozīcijai. Tādējādi no
3700. budžeta pozīcijai pieejamā galīgā kopējā maksājumu budžeta 36,8 miljonu EUR apmērā
Kopuzņēmums 2020. gada beigās bija izlietojis tikai 21,2 miljonus EUR (jeb 58 %).

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.2.16. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2020. gadā ieviesa
Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.2.17. Par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu ex post revīzijām atbild

Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD). Pamatojoties uz ex post revīziju rezultātiem, kas
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bija pieejami 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 3,46 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,00 %
(dzēšana un galīgie maksājumi) 26. Savā priekšlikumā pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”regulai 27 Komisija uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā
kontroles izmaksas, vienkāršošanas pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu
sarežģītību, un ar pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku. Galīgais
mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu
noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā
ietekme.”

3.2.18. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri
2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 28. Šīs padziļinātās revīzijas parādīja, ka atlasīto
Kopuzņēmuma saņēmēju līmenī nav paziņojamu kļūdu vai kontroles nepilnību.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.2.19. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

26

Kopuzņēmuma SESAR 2020. gada konsolidētais darbības pārskats, 2.7.4. punkts.

27

COM(2011) 809 final.

28

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta /
neattiecas)

2018

SESAR 1 programmas nobeiguma posmā 2018. gada beigās Kopuzņēmumam joprojām bija atvērtas
saistības 61,4 miljonu EUR apmērā. Tā kā programmu slēdza 2016. gada beigās un pēdējo dotācijas
maksājumu veica 2017. gada beigās, šie Kopuzņēmumam piešķirtie resursi netiks pilnībā izmantoti.

2019

2019. gada beigās pārāk lielais naudas ieguldījums SESAR 1 programmā sasniedza 30,7 miljonus EUR.
Pamatojoties uz Kopuzņēmuma grāmatvedības informāciju, šī summa ir jāatmaksā attiecīgajiem
Kopuzņēmuma dalībniekiem šādi: 23,8 miljoni EUR Komisijai, 4,8 miljoni EUR Eirokontrolei un
2,1 miljons EUR nozares dalībniekiem. Tā kā agrākai atmaksāšanai nav pragmatiska risinājuma, šie
līdzekļi paliek Kopuzņēmumā un netiek izmantoti pētniecības projektos, un tas ir pretrunā pareizai
finanšu pārvaldībai.

Ieviests

2019

Kopuzņēmumam ir jāievieš Komisijas jaunā iekšējās kontroles sistēma (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās
kontroles principiem. 2019. gada beigās Kopuzņēmums jau bija pabeidzis neatbilstības analīzi,
pamatojoties uz esošo iekšējās kontroles sistēmu un formulētajiem rādītājiem (tā sauktajiem
“līdzekļiem”), attiecībā uz vairākumu jauno iekšējās kontroles principu un saistīto raksturlielumu.
Tomēr lielākā daļa no šiem rādītājiem attiecās uz kontroles darbības esamību, nevis uz tās efektivitāti.
Kopuzņēmumam joprojām ir jāizstrādā attiecīgi galvenie kontroles rādītāji, kas ļautu novērtēt tā
kontroles darbību efektivitāti un atklāt kontroles nepilnības.

Ieviests

Neattiecas
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Kopuzņēmuma atbilde
3.2.15.
KU SESAR piekrīt apsvērumam, bet vēlas uzsvērt, ka ERP minētie piešķirtie ieņēmumi ir
izmantoti vienīgi tam, lai finansētu saistītos Eiropas Komisijas uzticētos uzdevumus, kas oficiāli
noteikti U-Space deleģēšanas nolīgumā ar atsauci MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771 010
(parakstīts 13.12.2017.).
KU SESAR katru gadu ziņo par darbībām, kas veiktas, lai īstenotu U-Space deleģēšanas
nolīgumu, kā noteikts iepriekš minētā deleģēšanas nolīguma 21. panta 1. punktā. Gada
īstenošanas ziņojums tiek iesniegts Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam, un to rūpīgi
uzrauga ar atsevišķām un konkrētām naudas plūsmas tabulām. Turklāt KU SESAR konsolidētajā
gada darbības pārskatā (CAAR) ir īpaša nodaļa, kas veltīta U-Space darbību īstenošanai.
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3.3. Kopuzņēmums “Clean Sky”
(Clean Sky)
Ievads

3.3.1. Kopuzņēmumu kopīgās tehnoloģiju ierosmes aeroinženierijas jomā īstenošanai

(kopuzņēmums “Clean Sky”), kurš atrodas Briselē, saskaņā ar Septīto pētniecības
pamatprogrammu (7. PP) izveidoja 2007. gada decembrī uz desmit gadiem 29 (“Clean Sky 1”).
Padome 2014. gada 6. maijā pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada
31. decembrim 30 (“Clean Sky 2”).

3.3.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība aeroinženierijas

pētniecībai un inovācijai. Saskaņā ar jauno regulu Kopuzņēmuma dibinātājlocekļi ir Eiropas
Savienība (ES), ko pārstāv Komisija (RTD ĢD), un privātie locekļi, proti, integrēto tehnoloģiju
demonstrācijas projektu (ITD), inovatīvo gaisa kuģu demonstrējumu platformu (IGDP) un
transversālo pasākumu (TP) rūpniecības vadītāji un asociētie locekļi. Turklāt Kopuzņēmums
sadarbojas ar rūpniecības galvenajiem partneriem, kurus izraugās atklātos konkursos 31. Šie
partneri ieguva privāto locekļu statusu saskaņā ar “Clean Sky 2” izveides regulu.

3.3.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.3.1. tabulā

.

32

29

Padomes Regula (EK) Nr. 71/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido kopuzņēmumu
“Clean Sky” (OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.).

30

Padomes Regula (ES) Nr. 558/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu Clean
Sky 2 (OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

31

2008. gadā 16 vadītāji un 66 asociētie locekļi iesaistījās kopuzņēmuma “Clean Sky” pirmajā
posmā (programma “Clean Sky 1”). Saskaņā ar 4. panta 6. punktu Statūtos, kas pievienoti
Padomes Regulai (ES) Nr. 558/2014, programmā “Clean Sky 1” asociētie locekļi saglabās
savu statusu līdz laikam, kad ir pabeigtas to pētniecības darbības, bet ne ilgāk kā līdz
2017. gada 31. decembrim. 2017. gadā, pēc tam, kad bija pabeigts 2016. gadā sāktais
ceturtais galveno partneru konkurss, Kopuzņēmums pabeidza locekļu atlases un
pievienošanās procedūru, un kopumā vairāk nekā 230 juridisku personu bija iesaistītas
programmā “Clean Sky 2”. Tajā ietilpst 16 vadītāji ar to saistītajām struktūrām un
saistītajām trešām personām un izraudzītie galvenie partneri ar to saistītajām struktūrām
un saistītajām trešām personām.

32

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.cleansky.eu
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3.3.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

315,6

327,8

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

315,7

294,9

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

356,6

341,4

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

346,7

305,8

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

43

42

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko
Kopuzņēmums ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un
pārdali nākamajam gadam.

(2)

Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.3.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.3.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.3.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 33 un budžeta izpildes
pārskatus 34 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.3.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.3.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

33

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

34

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.3.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.3.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērums par Septītās pamatprogrammas budžeta izpildi

3.3.11. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky 1” 2020. gada beigās parādīts

3.3.2. tabulā. Dalībnieku ieguldījums Septītajā pamatprogrammā 2020. gadā nebija mainījies.

3.3.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky 1”
(miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki
ES (RTD ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Naudā
931,1
21,9
953,0

Natūrā – Natūrā – paziņots,
apstiprināts bet neapstiprināts
0,0
737,6
737,6

0,0
42,2
42,2

Natūrā – papildu
pasākumiem
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
931,1
801,7
1 732,8

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Apsvērums par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.3.12. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky 2” 2020. gada beigās parādīts

3.3.3. tabulā.

3.3.3. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky 2”
(miljoni EUR)
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.3.13. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada maksājumu budžetu, kas pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, Covid-19 pandēmijas dēļ palēninājās
dotācijas nolīgumu noslēgšana ar partneriem, turklāt tika nepietiekami īstenoti 2018.–
2019. gada dotāciju nolīgumi, kas noslēgti ar dalībniekiem. Šīs nolīgumu nepietiekamas
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īstenošanas dēļ nozīmīgā apjomā tika atgūts pārmaksātais priekšfinansējums, kas
pamatdarbības maksājumu apropriācijas (iekšējos piešķirto ieņēmumu līdzekļus) 2020. gadā
palielināja līdz 22,6 miljoniem EUR. Šī situācija negatīvi ietekmēja pamatdarbības maksājumu
budžeta izpildes līmeni, kas 2020. gada beigās bija 82,6 % (2019. gadā – 97,2 %). Visbeidzot,
pretēji Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem, tas pirms kārtējā gada maksājumu apropriāciju
izmantošanas nebija pilnībā izmantojis iepriekšējo gadu apropriāciju 13,3 miljonu EUR apmērā,
kas tika atkārtoti iekļauta 2020. gada pamatdarbības budžetā.

3.3.14. Kopuzņēmums 2020. finanšu gadam vairāk nekā divkāršoja savu infrastruktūras

un komunikācijas izdevumu maksājumu budžetu (aptuveni 1,5 % no Kopuzņēmuma kopējā
pieejamā maksājumu budžeta). Maksājumu budžeta divkāršošanās un Covid-19 pandēmijas
ietekme uz plānotajām IT, komunikācijas, pasākumu un citu ārējo pakalpojumu izmaksām
2020. gada beigās izraisīja zemo izpildes līmeni – 42,7 % (2019. gadā – 98,7 %).

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.3.15. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2020. gadā ieviesa
Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.3.16. Par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu ex post revīzijām atbild

Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD). Pamatojoties uz ex post revīziju rezultātiem, kas
bija pieejami 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 1,60 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,91 %
(dzēšana un galīgie maksājumi) 35. Savā priekšlikumā pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”regulai 36 Komisija uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā
kontroles izmaksas, vienkāršošanas pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu
sarežģītību, un ar pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku. Galīgais
mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu
noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā
ietekme.”

35

Kopuzņēmuma “Clean Sky” 2020. gada darbības pārskata projekts, 97. lpp.

36

COM(2011) 809 final.
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3.3.17. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri
2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 37. Šajās padziļinātajās revīzijās atklājās, ka vienā
gadījumā kļūda pārsniedz 1 % no revidētajām izmaksām saistībā ar deklarētajām personāla
izmaksām, jo saņēmējs nebija pilnībā ievērojis projektā nostrādāto stundu maksimālo apjomu
attiecībā uz personālu, kas strādā tikai projektā bez laika uzskaites.

Citi jautājumi

3.3.18. Lai gan Kopuzņēmuma štata darbinieku skaits 2017.–2020. gadā bija nemainīgs –

42 darbinieki visā šajā laikposmā, Kopuzņēmums ievērojami palielināja pagaidu darbinieku
skaitu no trim līdz desmit pilnslodzes ekvivalentiem, t. i., no 8 % līdz 24 % no Kopuzņēmuma
štata darbiniekiem. Pagaidu darbinieku veiktie uzdevumi tomēr nav ne vienreizēji, ne pagaidu
uzdevumi, kas izriet no krasa darba slodzes pieauguma vai vienreizējas darbības veikšanas, bet
gan pastāvīgi pienākumi (piemēram, juridiskā dienesta asistents, sekretariāta atbalsts,
komunikācijas asistents un projekta vadītāja asistents). Kopuzņēmuma prakse faktiski rada
pastāvīgas amata vietas, kas pārsniedz štatu sarakstos paredzētās vietas. Tas norāda, ka
Kopuzņēmuma štata darbinieku skaits nav pietiekams, lai īstenotu Kopuzņēmuma pētniecības
un inovācijas programmu un saistītos darba plānus. Šāds stāvoklis Kopuzņēmumam rada
nozīmīgu risku saistībā ar pamatkompetenču saglabāšanu, neskaidriem pārskatatbildības
kanāliem un zemāku personāla efektivitāti, kas varētu negatīvi ietekmēt Kopuzņēmuma
vispārējo sniegumu.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.3.19. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

37

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2019

Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no pamatdarbības maksājumu
kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc nejaušības principa bija veidota no
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2019. gadā veikti galasaņēmēju līmenī. Šīs
padziļinātās revīzijas atklāja sistēmiskas kļūdas, kas saistītas ar deklarētajām personāla izmaksām.
Galvenie kļūdu cēloņi bija individuālo produktīvo stundu izmantošana, kas ir aizliegta, ja izmaksu
deklarāciju pamatā ir mēneša stundu likmes; vienības likmju izmantošana, iekļaujot aplēstos
elementus, kas ievērojami atšķīrās no faktiskajām vienības likmēm. Rezultāti liecina, ka
Kopuzņēmumam ir palielināts kļūdu risks, jo pamatprogrammas “Apvārsnis 20 202” projektus
īsteno liels skaits privātā sektora dalībnieku un saistītu struktūru.

Ieviests
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Kopuzņēmuma atbilde
3.3.13.
Kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 2020. gada sākumā bija tikai maksājumu kredīti no C1 fonda
avotiem. Līdz ar pirmo gada budžeta grozījumu neizmantotās apropriācijas tika atkal
aktivizētas kā C2 fondi 2020. gada maijā. Tomēr EK dotāciju pārvaldības instruments nenoteica
prioritāti C2 līdzekļu izmantošanai bez manuālas iejaukšanās katrā maksājumā. Tāpēc
C1 apropriācijas tika izlietotas vispirms.
Visbeidzot, kopuzņēmums “CS2” plānoja 2020. gada pēdējos mēnešos izmantot C2 līdzekļus
papildu priekšfinansējuma maksājumiem dotāciju nolīgumiem (GAM) 2020.–2021. gadam.
Tomēr daži no šiem maksājumiem bija jāatliek līdz 2021. gada sākumam. Kopuzņēmums
ieviesīs papildu uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka atjaunotie līdzekļi tiek izlietoti
vispirms.
3.3.18.
Pēdējo gadu laikā kopuzņēmumam “Clean Sky 2” ir bijis pastāvīgi jāpaplašina pagaidu
darbinieku izmantošana, ņemot vērā stingro štatu saraksta ierobežojumu ar nosacījumu, ka
pieaug uzdevumi un darba slodze. Paredzams, ka šī augšupejošā tendence turpināsies, jo
kopuzņēmums pašlaik uzsāks posmu, kura laikā paralēli darbosies divas programmas – Clean
Sky 2 un jaunā Clean Aviation programma, kas darba apjomu palielinās vēl vairāk. Līdzās
centieniem uzlabot personāla efektivitāti vienīgā alternatīva, kā tikt galā ar pieaugošo darba
slodzi, ir pagaidu darbinieku izmantošana.
Kopuzņēmums “CS2” ir ieviesis ietekmes mazināšanas pasākumus (piemēram, attiecīgus
uzraudzības mehānismus, pagaidu darbiniekiem uzticot tikai blakusuzdevumus un nodrošinot
viņiem pienācīgas mācības un mentorēšanas atbalstu). Tomēr vidēja termiņa un ilgtermiņa
perspektīvā šāda situācija nav optimāla. Risinājums būtu nodrošināt kopuzņēmumam lielāku
rīcības brīvību attiecībā uz līgumdarbinieku amata vietu skaitu štatu sarakstā.
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3.4. Kopuzņēmums novatorisku zāļu
jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai
(IMI)
Ievads

3.4.1. Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI), kurš

atrodas Briselē, izveidoja 2007. gada decembrī 38 uz desmit gadiem (IMI 1). Padome 2014. gada
maijā pieņēma jaunu izveides regulu un pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz
2024. gada 31. decembrim 39 (IMI 2).

3.4.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība veselības pētniecībai un

inovācijai. Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija (RTD ĢD),
un farmācijas nozare, kuru pārstāv Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību
federācija (EFPIA).

38

Padomes Regula (EK) Nr. 73/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopuzņēmumu
novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.).

39

Padomes Regula (ES) Nr. 557/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu
“2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.).
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3.4.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.4.1. tabulā

.

40

3.4.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

233,8

200,1

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

260,5

134,1

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

241,6

231,3

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

276,5

261,4

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

53

53

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko
Kopuzņēmums ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un
pārdali nākamajam gadam.

(2)

Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.4.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.4.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

40

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.imi.europa.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.4.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 41 un budžeta izpildes
pārskatus 42 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.4.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.4.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

41

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

42

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.4.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.4.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērums par Septītās pamatprogrammas budžeta izpildi

3.4.11. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā IMI 1 2020. gada beigās parādīts

3.4.2. tabulā.

3.4.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā IMI 1 (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki
ES (RTD ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Naudā
931,1
21,9
953,0

Natūrā – Natūrā – paziņots,
apstiprināts bet neapstiprināts
0,0
737,6
737,6

0,0
42,2
42,2

Natūrā – papildu
pasākumiem

Kopā

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

931,1
801,7
1 732,8

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.4.12. Attiecībā uz visu Septīto pamatprogrammu 2020. gada beigās Kopuzņēmums bija

piesaistījis 965,7 miljonus EUR parakstītajiem Septītās pamatprogrammas dotāciju nolīgumiem,
no kuriem 94,5 miljoni EUR (jeb 10 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. Kopuzņēmuma
2020. gada maksājumu budžets, kas bija pieejams Septītās pamatprogrammas projektiem,
maksājumu apropriāciju sadaļā tika izpildīts 96 % apmērā.

Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.4.13. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā IMI 2 2020. gada beigās ir sniegts

3.4.3. tabulā.
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3.4.3. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā IMI 2 (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

ES (RTD ĢD)
EFPIA
Asociētie partneri
Kopā

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

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Naudā
643,2
20,7
7,1
671,0

Natūrā –
apstiprināts
0,0
317,2
35,0
352,2

Natūrā – paziņots,
bet neapstiprināts
0,0
207,7
55,3
263,0

Natūrā – papildu
pasākumiem

Kopā

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

643,2
545,6
97,4
1 286,2

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.4.14. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika
izpildītas attiecīgi 100 % un 99,7 % apmērā.

3.4.15. Kopuzņēmuma administratīvo budžetu pārvalda kā atsevišķu budžetu, un

iepriekšējo gadu neizmantoto maksājumu apropriāciju reaktivizēšana būtu jāierobežo tiktāl,
ciktāl gada maksājumu apropriācijas nav pietiekamas, lai segtu gada līgumsaistības.
Kopuzņēmuma prakse reaktivizēt iepriekšējos gados neizlietotās maksājumu apropriācijas tādā
apmērā, kas atbilst atvērtajām administratīvajām saistībām, rada neizmantoto maksājumu
apropriāciju uzkrāšanos. Ņemot vēl arī vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi uz plānotajām
izmaksām par IT, komunikāciju, sanāksmēm, pasākumiem un citiem pakalpojumiem, minētās
prakses rezultātā bija zems administratīvā budžeta izpildes līmenis (2. sadaļa “Izdevumi par
infrastruktūru”, kas veido aptuveni 3 % no Kopuzņēmuma kopējā pieejamā maksājumu
budžeta), proti, izpildes līmenis 2020. gada beigās bija 51 %.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.4.16. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2018. gadā ieviesa
Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.4.17. Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgo maksājumu ex post revīzijas

saņēmēju telpās veic Kopuzņēmums, savukārt par programmas “Apvārsnis 2020” projektu
izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties
uz ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka
Septītās pamatprogrammas projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,16 % un atlikušo
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kļūdu īpatsvars ir 1,14 % 43, bet pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 1,13 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,74 % (dzēšana un
galīgie maksājumi) 44. Savā priekšlikumā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai 45 Komisija
uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā
no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas
pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta
izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku. Galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni,
kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu
revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā ietekme.”

3.4.18. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri
2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 46. Šajās detalizētajās revīzijās vienā gadījumā atklāja
sistēmisku kļūdu, kas pārsniedza 1 % no revidētajām izmaksām, kuras saistītas ar deklarētajām
tiešajām izmaksām. Saņēmējs nepareizi deklarēja kā citas tiešās izmaksas vairākas netiešo
izmaksu pozīcijas, kas nav tieši attiecināmas uz projektu. Tomēr šādas netiešās izmaksas sedz
ar vienotu likmi 25 % apmērā no tiešo izmaksu summas.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.4.19. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

43

Kopuzņēmuma IMI 2 2020. gada darbības pārskats, 2.5.2. punkts.

44

Kopuzņēmuma IMI 2 2019. gada darbības pārskats, 2.5.2. punkts.

45

COM(2011) 809 final.

46

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2019

Pēc vairāku koriģējošu pasākumu īstenošanas kopuzņēmums IMI 2019. gadā ievērojami uzlaboja
savu jauno maksājumu apropriāciju vajadzību plānošanu un uzraudzību. Tomēr kopuzņēmumam
bija jāatgriež ES budžetā 139,1 miljons EUR no 2019. gada saistību apropriācijām, jo 2019. gada
darba plānā bija mazāk tematu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Tā kā attiecīgi vajadzība pēc
vērtēšanas ekspertiem bija mazāka, Kopuzņēmums izlietoja tikai 2,8 miljonus EUR (jeb 49 %) no
5,8 miljoniem EUR 2019. gada budžeta, kas bija pieejams infrastruktūras izdevumiem (2. budžeta
sadaļa).

Neattiecas
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Kopuzņēmuma atbilde
3.4.15.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas standarta ikgadējo budžeta plānošanas procedūru kopuzņēmums
IMI2 ievēro 2020. gada budžeta plānošanu jau 2018. gadā. Neelastīgs budžeta plānošanas un
grozīšanas mehānisms neļāva pienācīgi pielāgot strauji mainīgo un nenoteikto globālo
pandēmijas izraisīto krīzes situāciju. Pandēmijas un tāldarba veidu ietekme uz kopuzņēmuma
IMI2 administratīvā budžeta izpildi 2020. gada beigās ir acīmredzama, tomēr neskaidrības
nevarēja kontrolēt, vienkārši samazinot budžetu gada vidū.
2019. gada beigās neizlietotās administratīvo maksājumu apropriācijas bija 4 miljoni EUR, savukārt
administratīvo maksājumu apropriācijas, kas atkal tika aktivizētas attiecībā uz C2 2020. gadā, tika
samazinātas līdz 2,1 miljonam EUR un ir noteikti nepieciešamas, lai segtu pārnesto saistību apjomu
līdz 2020. gada beigām.
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3.5. Kopuzņēmums “Kurināmā
elementi un ūdeņradis” (FCH)
Ievads

3.5.1. Kopuzņēmumu kopīgās tehnoloģiju ierosmes “Kurināmā elementi un ūdeņradis”

īstenošanai (kopuzņēmums FCH), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2008. gada maijā uz laiku līdz
2017. gada 31. decembrim 47 (FCH 1). Padome 2014. gada maijā pagarināja Kopuzņēmuma
darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim 48(FCH 2).

3.5.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība ūdeņraža un kurināmā

elementu tehnoloģijas pētniecības un inovāciju jomā. Kopuzņēmuma dibinātājlocekļi ir Eiropas
Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija, nozares grupa (Hydrogen Europe) un pētniecības grupa
(Hydrogen European Research).

47

Padomes Regula (EK) Nr. 521/2008 (2008. gada 30. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu
“Kurināmā elementi un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar
Padomes Regulu (ES) Nr. 1183/2011 (OV L 302, 19.11.2011., 3. lpp.).

48

Padomes Regula (EK) Nr. 559/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.).
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3.5.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.5.1. tabulā

.

49

3.5.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

85,4

104,2

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

86,3

87,1

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

103,8

113,9

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

104,2

91,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

29

28

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko Kopuzņēmums
ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un pārdali nākamajam
gadam.

(2)

Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.5.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.5.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

49

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.fch.europa.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.5.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 50 un budžeta izpildes
pārskatus 51 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.5.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.5.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

50

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

51

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.5.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.5.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērums par Septītās pamatprogrammas budžeta izpildi

3.5.11. Pārskats par dalībnieku ieguldījumu kopuzņēmumā FCH 1 2020. gada beigās ir

sniegts 3.5.2. tabulā.

3.5.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā FCH 1 (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem
lēmumiem)
Dalībnieki
ES (RTD ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

470,0
470,0
940,0

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
470,0
470,0
940,0

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)
Naudā
407,0
17,9
424,9

Natūrā –
apstiprināts
19,1
440,4
459,5

Natūrā – paziņots, bet
neapstiprināts
0,0
0,0
0,0

Natūrā – papildu
pasākumiem
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
426,1
458,3
884,4

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.5.12. Attiecībā uz visu Septīto pamatprogrammu 2020. gada beigās Kopuzņēmums bija

piesaistījis 428,5 miljonus EUR parakstītajiem Septītās pamatprogrammas dotāciju nolīgumiem,
no kuriem aptuveni 7,1 miljons EUR (jeb 2 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados.
Kopuzņēmuma 2020. gada maksājumu budžetā, kas bija pieejams Septītās pamatprogrammas
projektiem, maksājumu apropriācijas tika izpildītas 89 % apmērā.
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Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.5.13. Pārskats par dalībnieku ieguldījumu kopuzņēmumā FCH 2 2020. gada beigās ir

sniegts 3.5.3. tabulā.

3.5.3. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā FCH 2 (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem
lēmumiem)
Dalībnieki
ES (RTD ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

665,0
95,0
760,0

0,0
285,0
285,0

Kopā
665,0
380,0
1 045,0

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)
Naudā
498,6
8,7
507,3

Natūrā – apstiprināts

Natūrā – paziņots, Natūrā – papildu
bet neapstiprināts pasākumiem

0,0
11,9
11,9

0,0
35,0
35,0

Kopā

0,0
1 095,0
1 095,0

498,6
1 150,6
1 649,2

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.5.14. Apstiprinātais nozares dalībnieku ieguldījums natūrā, kas pienācās

pamatdarbībām, bija zems (11,9 miljoni EUR), jo Kopuzņēmums ieguldījumu programmā
“Apvārsnis 2020” apliecina vēlāk, kad ir veikts galīgais maksājums par projektiem un kad ir
jāiesniedz apliecinājums par finanšu pārskatiem.

3.5.15. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, attiecīgais saistību un maksājumu
apropriāciju izpildes līmenis bija 97 %.

3.5.16. Kopuzņēmuma administratīvo budžetu pārvalda kā atsevišķu budžetu, un

iepriekšējo gadu neizmantoto maksājumu apropriāciju reaktivizēšana būtu jāierobežo tiktāl,
ciktāl gada maksājumu apropriācijas nav pietiekamas, lai segtu gada līgumsaistības.
Kopuzņēmuma prakse reaktivizēt iepriekšējos gados neizlietotās maksājumu apropriācijas tādā
apmērā, kas atbilst atvērtajām administratīvajām saistībām, rada neizmantoto maksājumu
apropriāciju uzkrāšanos. Ņemot vēl arī vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi uz plānotajām
izmaksām par IT, komunikāciju, komandējumiem sanāksmēm, pasākumiem un citiem
pakalpojumiem, minētās prakses rezultātā bija zems administratīvā budžeta izpildes līmenis
(2. sadaļa “Izdevumi par infrastruktūru un komunikāciju”, kas veido aptuveni 3 % no
Kopuzņēmuma kopējā pieejamā maksājumu budžeta), proti, izpildes līmenis 2020. gada beigās
bija 56 %.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.5.17. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2019. gadā ieviesa
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Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.5.18. Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgo maksājumu ex post revīzijas

pie saņēmējiem veic Kopuzņēmums, savukārt par programmas “Apvārsnis 2020” projektu
izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties
uz ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka tā
Septītās pamatprogrammas projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 1,97 % un atlikušo
kļūdu īpatsvars ir 1,01 % 52, bet pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,16 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,34 % (dzēšana un
galīgie maksājumi) 53. Savā priekšlikumā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai 54 Komisija
uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā
no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas
pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta
izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku. Galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni,
kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu
revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā ietekme.”

3.5.19. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri
2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 55. Revīzijā vienā gadījumā atklāja kļūdu, kas pārsniedz
1 % no revidētajām izmaksām un ko bija izraisījusi nepareiza valūtas maiņas kursa piemērošana
deklarēto izmaksu konvertēšanai euro.

Apsvērumi par iepirkuma procedūrām

3.5.20. 2020. gada aprīlī Kopuzņēmums sāka atklātu iepirkuma procedūru, lai slēgtu

pamatlīgumu attiecībā uz trešā posma īstenošanu projektā, kurā paredzēts izstrādāt
H2 sertifikācijas sistēmu nolūkā panākt atbilstību pārskatītajai Atjaunojamo energoresursu

52

Kopuzņēmuma FCH 2 2020. gada darbības pārskats, 4.3. punkts.

53

Kopuzņēmuma FCH 2 2020. gada darbības pārskats, 4.3. punkts.

54

COM(2011) 809 final.

55

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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direktīvai (REDII) 56. Lai gan konsorcijam, kas jau bija īstenojis projekta pirmos divus posmus,
bija zināšanu priekšrocības, kopuzņēmums projekta trešā posma īstenošanai izmantoja atklāto
iepirkuma procedūru. Tādējādi konsorcijs, kuram bija tas pats koordinators un kurš jau bija
īstenojis projekta iepriekšējos divus posmus, bija vienīgais kandidāts, kurš iesniedza
piedāvājumu un iesniedza finanšu piedāvājumu, kas bija tuvu iepirkuma konkursa specifikācijās
noteiktajai maksimālajai aplēstajai līguma vērtībai.

3.5.21. Tā kā zināšanu priekšrocību situācijā tika izmantota atklāta iepirkuma procedūra,

nebija iespējams pilnībā pierādīt atbilstību vislabākās cenas un kvalitātes attiecības mērķim. Lai
palielinātu konkurenci un būtu iespējams labāk aplēst cenu tirgū, Kopuzņēmums tiek mudināts
veikt iepriekšēju tirgus izpēti attiecībā uz cenu un apspriesties ar citiem uzņēmumiem, kas
darbojas ūdeņraža tirgū.

Apsvērumi par pagaidu darbiniekiem

3.5.22. Kopuzņēmums saglabāja “dienesta zināšanu pārvaldības” amatu, pastāvīgi

norīkojot darbā pagaidu darbiniekus aptuveni 2,5 gadus, jo FCH Valde bija lūgusi pastiprināti
pievērst uzmanību zināšanu pārvaldībai. Taču saskaņā ar Komisijas pamatlīgumu par pagaidu
pakalpojumiem pagaidu darbinieki tiek nodarbināti tikai vienreizējā vai pagaidu biroja darbā,
kas saistīts ar krasu darba slodzes pieaugumu un/vai vienreizēju darbību, vai arī, lai aizpildītu
vakantu amata vietu līdz pastāvīgā darbinieka pieņemšanai darbā. Kopuzņēmuma prakse ir
pretrunā šim principam un faktiski rada pastāvīgu amata vietu papildus štatu sarakstā
paredzētajām vietām.

56

Direktīva (ES) 2018/2001 (pārstrādāta redakcija) par no atjaunojamajiem energoresursiem
iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu.
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Kopuzņēmuma atbilde
3.5.16.
Iepriekšējos četros gados administratīvajam budžetam bija nemainīgi augsts izpildes līmenis
(no 75 % līdz 80 %). Tomēr 2020. gadā situācija bija atšķirīga, jo Covid- 19 pandēmija būtiski
ietekmēja administratīvās darbības. Pirms gada beigām plānoto darbību atcelšana līdz 13 %
apmērā no 2. sadaļas (maksājumu apropriācijām) nebija pilnībā zināma.
3.5.21.
Lai panāktu labāko cenas un kvalitātes attiecību, KU FCH veica iekšējā tirgus izpēti kombinācijā
ar vēsturisko finanšu datu (kas izriet no iepriekšējām dotācijām un līgumiem) izmantošanu
attiecīgas līguma vērtības noteikšanai. Nākotnē KU FCH papildinās iekšējo izpēti ar detalizētāku
ārējā tirgus izpēti, lai atrastu līgumam visprecīzāko tirgus cenu.
3.5.22.
KU FCH vēlas uzsvērt, ka pagaidu darbinieki bija vajadzīgi, lai laikposmā no 2015. gada līdz
2020. gadam nosegtu personāla mainību zināšanu pārvaldības speciālista (KMO) amatam. Tas
daļēji izskaidro vajadzību pēc pagaidu darbiniekiem, lai nodrošinātu dienesta nepārtrauktību
laikā, kad amata vieta bija vakanta, proti, 2018. gadā un 2020. gadā.
Turklāt, sakarā ar kopuzņēmuma FCH valdes īpašo lūgumu 2017. gadā, uzsverot zināšanu
pārvaldības izšķirošo nozīmi un vajadzību pēc dziļākas analīzes, KU FCH varēja tikai ar pagaidu
darbiniekiem nodrošināt no tā izrietošo palielināto darba slodzi.
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3.6. Kopuzņēmums “Elektroniskie
komponenti un sistēmas Eiropas
vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL)
Ievads

3.6.1. Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas

nostiprināšanai” (ECSEL), kurš atrodas Briselē, tika izveidots 2014. gada maijā 57 uz laikposmu
līdz 2024. gada 31. decembrim. Kopuzņēmums ECSEL aizstāja un turpināja
kopuzņēmumus ENIAC un ARTEMIS, kurus slēdza 2014. gada 26. jūnijā. Kopuzņēmums ECSEL
sāka patstāvīgu darbību 2014. gada 27. jūnijā.

3.6.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas nodarbojas ar

nanoelektronikas un iegulto datorsistēmu pētniecību. Kopuzņēmuma dalībnieki ir Eiropas
Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija (CONNECT ĢD), ECSEL iesaistītās valstis 58 un trīs privārā
sektora dalībnieki – nozares asociācijas (AENEAS, ARTEMISIA un EPoSS), kas pārstāv
uzņēmumus un pētniecības organizācijas, kuras darbojas iegulto un kiberfizisko sistēmu, viedo
integrēto sistēmu, kā arī mikroelektronikas un nanoelektronikas jomās.

57

Padomes Regula (ES) Nr. 561/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL
(OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.).

58

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija,
Grieķija, Ungārija, Īrija, Izraēla, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande,
Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice un
Turcija. 2020. gada 1. februārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības un līdz ar
to vairs nav Kopuzņēmuma dalībniece (avots: Kopuzņēmuma tīmekļa vietne).
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3.6.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.6.1. tabulā

.

59

3.6.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

137,4

172,6

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

209,0

197,7

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

215,8

232,5

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

218,3

204,0

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

29

29

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko Kopuzņēmums
ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un pārdali nākamajam
gadam.

(2)

Pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.6.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.6.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

59

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.ecsel.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.6.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 60 un budžeta izpildes
pārskatus 61 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.6.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.6.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

60

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

61

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.6.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.6.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par Septītās pamatprogrammas budžeta izpildi

3.6.11. Kopuzņēmums turpināja kopuzņēmumus ENIAC un ARTEMIS, kuri izbeidza

darbību 2014. gada 26. jūnijā, un pārņēma šo kopuzņēmumu aizsākto Septītās
pamatprogrammas darbību īstenošanu.

3.6.12. Līdz 2020. gada beigām ES bija ieguldījusi 573,2 miljonus EUR, lai līdzfinansētu

Kopuzņēmuma darbības saskaņā ar Septīto pamatprogrammu (kuras nodotas no
kopuzņēmumiem ARTEMIS un ENIAC 2014. gada jūnijā), un vēl 10,4 miljonus EUR, lai
līdzfinansētu saistītās administratīvās izmaksas.

3.6.13. Kopējās saistības Septītās pamatprogrammas pamatdarbībām, kuras

kopuzņēmums ECSEL pārņēma 2014. gada jūnijā, bija 447,3 miljoni EUR (101,4 miljoni EUR –
ARTEMIS un 345,9 miljoni EUR – ENIAC). No tām Kopuzņēmums 2020. gada beigās bija atcēlis
apropriācijas 58 miljonu EUR apmērā (16,8 miljonus EUR – ARTEMIS un 41,2 miljonus EUR –
ENIAC) un izmaksājis 386,7 miljonus EUR (83,8 miljonus EUR – ARTEMIS un
302,9 miljonus EUR – ENIAC). Līdz ar to turpmākajos gados vēl būs jāizmaksā aptuveni
2,6 miljoni EUR (0,8 miljoni EUR – ARTEMIS un 1,8 miljoni EUR – ENIAC). Kopuzņēmuma
2020. gada maksājumu budžetā, kas bija pieejams Septītās pamatprogrammas projektiem,
maksājumu apropriācijas tika izpildītas 70 % apmērā.

3.6.14. Nenonākot pretrunā 3.6.7. un 3.6.9. punktā paustajam atzinumam, mēs vēršam

uzmanību uz faktu, ka iepriekšējo kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC izveides regulās 62 bija
paredzēts, ka to operatīvās pētniecības un inovācijas darbības saskaņā ar Septīto
pamatprogrammu būtu jāatbalsta ar iesaistīto valstu finansiālo ieguldījumu, kas būtu vismaz
1,8 reizes lielāks par ES operatīvo finansiālo ieguldījumu un kas jāizmaksā projektu
62

Padomes Regulas (EK) Nr. 74/2008 un (EK) Nr. 72/2008 (11. panta 6. punkts pielikumā par
kopuzņēmuma ARTEMIS un kopuzņēmuma ENIAC statūtiem).

97
Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”
(ECSEL)
dalībniekiem, un ar privāto dalībnieku ieguldījumiem natūrā, kuru summa atbilstu vismaz
publisko dalībnieku ieguldījumu summai. Ne Kopuzņēmuma 2020. gada provizoriskajos gada
pārskatos, ne tā 2020. gada budžeta un finanšu pārvaldības ziņojumā nav uzrādītas šādas
aplēses:
o

iesaistīto valstu finansiālie ieguldījumi Septītās pamatprogrammas ARTEMIS un ENIAC
projektos un

o

ieguldījumi natūrā, ko veikušas pētniecības un attīstības organizācijas, kuras piedalās
Septītās pamatprogrammas ARTEMIS un ENIAC projektos.

Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.6.15. Dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmuma darbībām pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” ietvaros 2020. gada beigās parādīts 2.6.3. tabulā.

2.6.3. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmuma ECSEL darbībām
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki
ES (CONNECT ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Iesaistītās valstis (2)
Kopā

KU darbības
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Papildu
pasākumi (1)
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā

Naudā

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

944,9
19,6
374,7
1 339,2

Natūrā –
apstiprināts
Neattiecas
180,3
Neattiecas
180,3

Natūrā – paziņots,
bet neapstiprināts
Neattiecas
896,5
Neattiecas
896,5

Natūrā – papildu
pasākumiem
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
944,9
1 096,4
374,7
2 416,0

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.
(2) Iesaistītās valstis maksā savu ieguldījumu tieši saņēmējiem.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.6.16. ECSEL iesaistītajām valstīm ir jāveic finansiāls ieguldījums kopuzņēmuma

pamatdarbībām vismaz 1170 miljonu EUR apmērā 63. Iesaistītās valstis, kas piedalījās 2014.–
2019. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, 2020. gada beigās parakstīja līgumsaistības
936,6 miljonu EUR apmērā 64 un deklarēja finansiālus ieguldījumus 374,7 miljonu EUR apmērā
(jeb 40 % no kopējiem ieguldījumiem, par ko uzņemtas saistības), kurus tās iemaksāja tieši to
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu līdzekļu saņēmējiem, ko tās atbalstīja. Starpība
starp iesaistīto valstu finansiālā ieguldījuma summu un ES finansiālo ieguldījumu 2020. gada
beigās ir skaidrojama ar to, ka lielākā daļa iesaistīto valstu atzīst savas izmaksas un ziņo par tām
63

Regula (ES) Nr. 561/2014, 4. panta 1. punkts.

64

Šī summa ir aplēsta, pamatojoties uz Kopuzņēmuma Publisko iestāžu padomes lēmumiem
par 2014.–2019. gada uzaicinājumiem.
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kopuzņēmumam tikai tad, kad ir pabeigti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projekti, kurus
tās atbalsta.

3.6.17. Kopuzņēmums var aprēķināt faktiskos nozares dalībnieku ieguldījumus natūrā

tikai tad, kad programmas beigās tas ir apstiprinājis iesaistīto valstu ieguldījumu. Tāpēc tas
aplēš nozares dalībnieku ieguldījumu natūrā, pamatojoties uz Kopuzņēmuma Valdes pieņemto
“pro-rata temporis” metodoloģiju. Tas izskaidro, kāpēc 2020. gada beigās aplēstā un vēl
neapstiprinātā nozares ieguldījumu natūrā summa bija 896,5 miljoni EUR salīdzinājumā ar
apstiprināto nozares ieguldījumu natūrā 180,3 miljonu EUR apmērā. Pamatojoties uz projektu
datiem par Kopuzņēmuma uzaicinājumiem saistībā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” no
2014. līdz 2019. gadam, 2020. gada 31. decembrī saistīto nozares dalībnieku pienākumi
attiecībā uz ieguldījumiem natūrā sasniedz 1384,2 miljonus EUR.

3.6.18. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika
izpildītas attiecīgi 100 % un 91 % apmērā.

3.6.19. Iepriekšējo gadu neizlietotās maksājumu apropriācijas var iekļaut kopuzņēmumu

budžetā turpmākajos trīs finanšu gados, pamatojoties uz to, ka šīs apropriācijas pēc tam tiek
izlietotas vispirms. 2020. gadā Kopuzņēmums pamatdarbības budžetā atkārtoti aktivizēja
57,2 miljonus EUR neizlietoto maksājumu apropriāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
darbībām. Tomēr pirms gada apropriāciju izlietošanas Kopuzņēmums spēja izlietot tikai
40 miljonus EUR (jeb 70 %) atkārtoti aktivizēto apropriāciju.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.6.20. Kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC noslēgtie administratīvie nolīgumi ar

attiecīgajām valstu finansēšanas iestādēm (VFI) joprojām ir spēkā arī pēc šo abu kopuzņēmumu
apvienošanas kopuzņēmumā ECSEL. Saskaņā ar šiem nolīgumiem kopuzņēmumu ARTEMIS un
ENIAC ex post revīzijas stratēģijas lielā mērā pamatojās uz to, ka valstu finansēšanas iestādes
revidē projektu izmaksu deklarācijas 65. Kopuzņēmums ECSEL ir veicis pasākumus ar mērķi
novērtēt valstu finansēšanas iestāžu ex post revīziju veikšanu un ir saņēmis valstu finansēšanas
iestāžu rakstiskus apstiprinājumus, kuros deklarēts, ka attiecīgās valsts procedūru piemērošana
sniedz pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību. Tā kā valstu finansēšanas
iestādes izmanto ļoti atšķirīgas metodes un procedūras, kopuzņēmums ECSEL nespēj aprēķināt
vienotu ticamu svērto kļūdu īpatsvaru vai atlikušo kļūdu īpatsvaru Septītās pamatprogrammas
65

Saskaņā ar ARTEMIS un ENIAC pieņemtajām ex post revīzijas stratēģijām Kopuzņēmumam
vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai no dalībvalstīm saņemtā informācija sniedz pietiekamu
pārliecību par veikto darījumu likumību un pareizību.
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maksājumiem. Saistībā ar Septītās pamatprogrammas projektiem Kopuzņēmums 2020. gadā
veica maksājumus 14,3 miljonu EUR apmērā (2019. gadā: 20,3 miljonu EUR apmērā) jeb 7,7 %
(2019. gadā – 11,2 %) no visiem Kopuzņēmuma veiktajiem pamatdarbības maksājumiem
2020. gadā. Šiem maksājumiem mēs piemērojām atlikušo kļūdu īpatsvaru, ko Pētniecības un
inovācijas ģenerāldirektorāts bija aprēķinājis visai Septītajai pamatprogrammai, proti,
2020. gada beigās tas bija 3,51 % 66.

3.6.21. Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) veic izdevumu ex post revīzijas.

Pamatojoties uz revīzijas rezultātiem 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja par
reprezentatīvu kļūdu īpatsvaru 2,68 % pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un 1,25 % atlikušo
kļūdu īpatsvaru 67. Savā priekšlikumā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai 68 Komisija
uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā
no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas
pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta
izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku. Galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni,
kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu
revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā ietekme.”

3.6.22. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, mēs revidējām izlasi,

kas pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem,
kuri 2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 69. Šajās padziļinātajās revīzijās atklājās:
o

vienā gadījumā sistēmiskas kļūdas, kas pārsniedz 1 % no revidētajām izmaksām, bija
saistītas ar deklarēto personāla izmaksu aprēķināšanu;

o

otrā gadījumā saņēmējs deklarēja tiešās izmaksas par pakalpojumu iegādi no cita
saņēmēja, kas ietilpa projekta konsorcijā. Tas ir pieņemami tikai pienācīgi pamatotos
gadījumos, lai izvairītos no tā, ka cena ietver peļņas normu. Saņēmējs nav sniedzis ne
izņēmuma pamatojumu, ne pierādījumu, ka iepirkuma process ir nodrošinājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu šā pakalpojuma iegādei. Šī kļūda nav skaitļos
izsakāma.

66

RTD ĢD 2020. gada darbības pārskats, 43. lpp.

67

Kopuzņēmuma ECSEL 2020. gada darbības pārskats (projekts), III daļa “Iekšējā kontrole”.

68

COM(2011) 809 final.

69

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.6.23. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2017

Reaģējot uz novērtējuma autoru formulētajiem ieteikumiem, Kopuzņēmums sagatavoja rīcības
plānu, ko Kopuzņēmuma Valde apstiprināja 2018. gada aprīlī. Rīcības plānā ir iekļauts plašs
Kopuzņēmumam īstenojamu darbību spektrs, bet dažas no šīm darbībām jau ir pabeigtas. Lielākā
daļa bija jāīsteno 2019. gadā, par dažām tiek uzskatīts, ka tās ir ārpus Kopuzņēmuma darbības
jomas.

Ieviests

2018

Kopuzņēmums 2018. gadā atklāja, ka pirms Kopuzņēmuma izveides kopuzņēmums ENIAC nebija
nosūtījis rēķinus nozares dalībniekiem (AENEAS) par naudas ieguldījumu administratīvajām
izmaksām vairāk nekā viena miljona EUR apmērā. Lai novērstu skaidras naudas trūkumu
administratīvajām izmaksām, Kopuzņēmums saņēma vienu miljonu EUR no dalībniekiem kā
“nākamo periodu naudas ieguldījumu”: 320 000 EUR iemaksāja Komisija, bet 680 000 EUR – nozares
dalībnieki. Kopuzņēmumam bez liekas kavēšanās ir jāsagatavo debetnota.

Ieviests

2019

Kopuzņēmuma 2019. gada budžets 44,8 miljonu EUR apmērā, kas bija pieejams maksājumu
apropriācijām Septītās pamatprogrammas projektu līdzfinansēšanai, tika izpildīts par 45,3 %. Zemais
izpildes līmenis skaidrojams galvenokārt ar to, ka valstu finansēšanas iestādes novēloti iesniedza
projekta beigu sertifikātus Septītās pamatprogrammas darbībām, kas vēl turpinājās. Tā kā
programmu 2017. gada beigās slēdza, šie kavējumi palielina risku, ka Septītās pamatprogrammas
līdzekļi, kas jau ir piešķirti Kopuzņēmumam, netiks pilnībā izlietoti.

Neattiecas
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Gads

ERP komentāri

2019

Kopuzņēmumam ir jāievieš Komisijas jaunā iekšējās kontroles sistēma (IKS), kas balstās uz
17 iekšējās kontroles principiem. 2019. gada beigās Kopuzņēmums vēl nebija sācis ieviešanas
procesu.

2019

Kopuzņēmums atkārtoti piešķīra 19 miljonus EUR no neizlietotajām iepriekšējo gadu maksājumu
apropriācijām 2019. gada pamatdarbības budžetam, palielinot sākotnējo “Apvārsnis 2020”dotāciju
maksājumu budžetu no 163 miljoniem EUR līdz 182 miljoniem EUR. Kopuzņēmums pamatoja
līdzekļu pārdali ar to, ka 2019. gadā sagaidāms izmaksu deklarāciju pieaugums saistībā ar 2014. un
2015. gada pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” konkursiem. 2019. gada beigās bija izpildīti 59 % no
pārdalītā budžeta.

2019

Kopuzņēmumam ir jāuzlabo iekšējās komunikācijas process, lai apzinātu līdzekļu saņēmējus, kam
draud bankrots, un savlaicīgi ziņotu par priekšfinansējumu, kuru ir risks neatgūt. Attiecīgi gada
pārskatos varētu būt uzrādīti pārspīlēti lieli priekšfinansējuma aktīvi.

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)
Ieviests

Neattiecas

Ieviests
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Kopuzņēmuma atbilde
3.6.14.
Pretēji pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” Septītās pamatprogrammas regulā attiecībā uz
ECSEL priekštečiem šāda ziņošana nekad nav paredzēta vai pieprasīta. Jāatzīmē, ka
kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC laikā pēc apspriešanās ar Budžeta ģenerāldirektorātu (cita
starpā) tika nolemts šo informāciju neiekļaut gada pārskatos.
3.6.19.
Reaktivācijas laiks 2020. gada trešajā ceturksnī bija ārpus ECSEL nodoma un kontroles, jo nebija
saņemts saistītais pieprasījums, kas tika noskaidrots tikai 2020. gada septembra sākumā.
Tomēr no atjaunošanas brīža visi maksājumi tika veikti, prioritāri izmantojot atjaunotās
apropriācijas saskaņā ar ECSEL finanšu noteikumiem. Kopuzņēmums ECSEL ir apņēmies trīs
finanšu gados atjaunot neizlietotās apropriācijas un prioritārā kārtā izmantot tās saskaņā ar tā
finanšu noteikumiem. Kopuzņēmums ECSEL lēš, ka līdz 2021. gada beigām visas atlikušās
darbības maksājumu apropriācijas tiks atjaunotas un izlietotas.
3.6.20.
Kopuzņēmums ECSEL vēlas vēlreiz apstiprināt, ka ir veikti pasākumi, lai reaģētu uz šo
(atkārtoto) konstatējumu. Kopuzņēmums ECSEL uzskata, ka šie pasākumi (ikgadējie dalībvalstu
finansēšanas iestāžu rakstiskie paziņojumi) ir atbilstoši, kā to apstiprināja budžeta
lēmējinstitūcija. Kopuzņēmumu dibināšanas regulās bija paredzēts, ka “ARTEMIS/ENIAC
dalībvalstis var veikt jebkādas citas pārbaudes un revīzijas to valsts finansējuma saņēmēju
starpā, ko tās uzskata par vajadzīgām, un rezultātus paziņo kopuzņēmumam ARTEMIS/ENIAC”.
3.6.22.
Kopuzņēmums ECSEL izskatīja konstatētos konstatējumus ar attiecīgajiem saņēmējiem.
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3.7. Biorūpniecības kopuzņēmums
(BBI)
Ievads

3.7.1. Biorūpniecības kopuzņēmumu (BBI), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2014. gada

maijā 70 uz desmit gadiem, un tas sāka patstāvīgu darbību 2015. gada 26. oktobrī.

3.7.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības nozarē. Tā

dibinātāji ir Eiropas Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija, un nozares partneri, kurus pārstāv
Biorūpniecības konsorcijs (BIC).

3.7.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.7.1. tabulā

.

71

3.7.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

191,2

132,5

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

72,2

138,6

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

196,6

182,1

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

111,7

141,6

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

23

22

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko
Kopuzņēmums ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un
pārdali nākamajam gadam.

(2)

Pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

70

Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu BBI
(OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.).

71

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.bbi-europe.eu.
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Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.7.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.7.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.7.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 72 un budžeta izpildes
pārskatus 73 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.7.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un

72

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

73

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.7.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.7.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.7.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.7.11. Dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmumā 2020. gada beigās parādīts 3.7.2. tabulā.
3.7.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā BBI (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījumi
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem lēmumiem)

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)
Natūrā –
paziņots, bet
neapstiprināts
Neattiecas
Neattiecas

Papildu
pasākumi (2)

ES (RTD ĢD)

975,0

Neattiecas

-140,0

835,0

603,2

Privātā sektora dalībnieki (ieguldījumi natūrā un naudā
administratīvo izmaksu segšanai)

462,1

2 234,7

Neattiecas

2 696,8

12,5

42,0

53,7

929,2

182,5

Neattiecas

-140,0

42,5

3,3

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

Privātā sektora dalībnieki (ieguldījumi naudā darbības
izmaksu segšanai)
Kopā

Samazinājums

Kopā

Natūrā –
apstiprināts

Natūrā –
papildu
pasākumiem
Neattiecas

KU darbības

Dalībnieki

Naudā

Kopā
603,2
1 037,4

(1) IKOP un administratīvo izmaksu ieguldījuma mērķrādītāji saskaņā ar gada darba plāniem.
(2) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā. To minimālais mērķrādītājs 1755 miljoni EUR tika palielināts līdz 2234,7 EUR privātā sektora dalībniekiem, lai sasniegtu kopējo minimālo iemaksas pienākumu
vismaz 2730 miljonu EUR apmērā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.7.12. Saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu nozares dalībniekiem jāiegulda naudā

vismaz 182,5 miljoni EUR Kopuzņēmuma darbības izmaksu segšanai. Tā kā 2020. gadā nozares
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dalībnieki neveica papildu naudas ieguldījumus Kopuzņēmuma darbības izmaksu segšanai, tie
saglabājās tikpat mazi kā 2019. gada beigās – 3,25 miljoni EUR. Tas liecina, ka Kopuzņēmums
saskaras ar būtiskiem šķēršļiem šādu ieguldījumu iegūšanā un ka līdz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” beigām minimālais mērķis netiks sasniegts. Šā iemesla dēļ Komisijas RTD ĢD
naudas ieguldījumu Kopuzņēmumā samazināja par 140 miljoniem EUR. Šis nozīmīgais
dalībnieku ieguldījuma samazinājums radīja risku kopuzņēmuma pētniecības un inovācijas
programmas īstenošanai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros.

3.7.13. Līdz 2020. gada beigām nozares dalībnieku kopējie ieguldījumi natūrā papildu

pasākumos sasniedza tikai 53 % no minimālās summas 1755 miljonu EUR apmērā, kas noteikta
Kopuzņēmuma izveides regulā. Turklāt 2020. gada beigās nozares dalībnieki ziņoja, ka ir veikti
pamatdarbībām paredzēti ieguldījumi natūrā 95,7 miljonu EUR apmērā no tiem
433 miljoniem EUR, par kuriem bija uzņemtas saistības pēc visu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” konkursu izsludināšanas. Šāds stāvoklis liecina par lielu risku, ka
Kopuzņēmums līdz programmas “Apvārsnis 2020” beigām nesasniegs mērķus, kas attiecībā uz
nozares dalībnieku ieguldījumiem natūrā izvirzīti izveides regulā un pieņemtajos gada darbības
plānos.

3.7.14. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika
izpildītas attiecīgi 100 % un 85 % apmērā.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.7.15. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2020. gadā ieviesa
Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.7.16. Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) ir atbildīgs par Kopuzņēmuma veikto

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu ex post revīziju. Pamatojoties uz ex post
revīziju rezultātiem, kas bija pieejami līdz 2020. gada beigām, Kopuzņēmums ziņoja, ka
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 1,47 % un
atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,06 % (dzēšana un galīgie maksājumi) 74. Savā priekšlikumā
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai 75 Komisija uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams
74

Kopuzņēmuma BBI 2020. gada darbības pārskats, 168. lpp.

75

COM(2011) 809 final.
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mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu
noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo
risku. Galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu
programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu
finansiālā ietekme.”

3.7.17. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri
2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 76. Padziļinātajās revīzijās atklājās, ka vienā gadījumā
kļūda pārsniedz 1 % no revidētajām izmaksām saistībā ar jau deklarēto un apstiprināto
personāla izmaksu nepamatotu korekciju nākamajā pārskata periodā.

3.7.18. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2020. gada pirmajā pusē slēdza

izmeklēšanu, kurā tika konstatēti pierādījumi par pārkāpumiem un krāpšanu divu
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos iesaistīto saņēmēju darbībās, tostarp
Kopuzņēmuma līdzfinansētajos projektos. Kopuzņēmums 2020. gadā lielā mērā īstenoja OLAF
ieteikumus attiecībā uz šiem saņēmējiem. Tas ietver atgūstamo līdzekļu apstrādi, skarto
saņēmēju dalības izbeigšanu lielākajā daļā dotāciju nolīgumu un citu potenciāli problemātisku
saņēmēju aktīvu meklēšanu.

Apsvērumi par pareizu finanšu pārvaldību

3.7.19. Kopuzņēmuma 2020. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus koncepcija

nenodrošināja pēc iespējas pilnīgāku četru stratēģisko demonstrējumu tematu aptvērumu
saskaņā ar Kopuzņēmuma pētniecības programmu darba plānā. Atbalsttiesīgi un augsti vērtēti
priekšlikumi par vienu no demonstrējumu tematiem bija jānoraida par labu citam
demonstrējumu tematam, par kuru tika pieņemti vairāki priekšlikumi līdzfinansējuma
saņemšanai.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.7.20. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

76

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta /
neattiecas)

2019

No minimālā naudas ieguldījuma 182,5 miljonu EUR apmērā 77 līdz 2019. gada beigām bija iemaksāti
tikai 3,25 miljoni EUR. BBI izveides regula 78 tika grozīta, lai ļautu nozares dalībniekiem veikt naudas
ieguldījumus projekta līmenī. Neraugoties uz šiem grozījumiem, joprojām pastāv liels risks, ka līdz
BBI programmas beigām nozari pārstāvošie locekļi nenodrošinās minimālo naudas ieguldījuma summu
darbības izmaksu segšanai. Rezultātā Komisija (RTD ĢD) 2018. gada beigās nolēma par
140 miljoniem EUR 79 samazināt Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija plānots 205 miljonu EUR
apmērā.

Neattiecas

2019

Kopējā summā, ko veidoja ieguldījumi natūrā papildu pasākumiem un kas 2019. gada beigās bija
916 miljoni EUR, ir iekļauti aptuveni 216 miljoni EUR ieguldījumu natūrā, kuri paziņoti 2019. gadā, bet
kuru apstiprināšanas process nebija pabeigts Covid19 pandēmijas dēļ.

Ieviešana ir sākta

77

Kopuzņēmuma BBI Statūti, 12. panta 4. punkts (Regulas (ES) Nr. 560/2014 I pielikums).

78

Padomes Regula (ES) 2018/121 (2018. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 22,
26.1.2018., 1. lpp.).

79

Šajā summā ietilpst paziņotā 50 miljonu EUR apturēšana 2017. gada budžetā un 20 miljonu EUR apturēšana 2018. gada budžetā.
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Kopuzņēmuma atbilde
3.7.12.
Tiesiskais regulējums, kas tika izveidots īpaši kopuzņēmumam BBI, lai iekasētu finanšu
iemaksas no tā nozares dalībniekiem, galu galā izrādījās neefektīvs. Saskaņā ar Revīzijas palātas
iepriekšējo ieteikumu publiskā un privātā sektora partnerību izstrādē turpmāk tiks ņemta vērā
pieredze, kas gūta no kopuzņēmuma BBI specifiskās pieredzes. Tomēr kopuzņēmuma BBI
gadījumā šī pieredze liecina arī par to, ka, neraugoties uz EK un “Bio-based Industries
Consortium” (BIC) locekļu skaidras naudas iemaksu ievērojamo samazinājumu, iniciatīvai
izdevās sasniegt tās stratēģiskos mērķus. Finansēto projektu sasniegtie rezultāti un ietekme jau
pārsniedz lielāko daļu kopuzņēmuma BBI stratēģiskās inovācijas un pētniecības programmā
noteikto mērķu, ko apstiprina nesenais neatkarīgu ārējo ekspertu veikts pētījums. Sīkāka
informācija par šo jautājumu ir sniegta kopuzņēmuma BBI 2020. gada darbības pārskatā.
3.7.13.
Kopējie ieguldījumi, ko sniedz kopuzņēmuma BBI nozares dalībnieki, patiešām ir nedaudz
zemāks par līmeni, kas tiek sagaidīts iniciatīvas pašreizējā posmā. Būtībā sākotnēji bija
paredzēts, ka papildu darbībām paredzētā ieguldījuma natūrā (IKAA) un darbībai paredzēto
ieguldījumu natūrā (IKOP) prognozes būs lineāras, savukārt jaunākā pieredze liecina, ka šie
ieguldījumi tiek lielā mērā īstenoti kopuzņēmuma BBI projektu noslēgumā. Turklāt Covid19 pandēmija izraisīja ieguldījumu atlikšanu un ārējo revidentu veiktas ieguldījumu
sertifikācijas atlikšanu.
Kopuzņēmums BBI uzskata, ka turpmākajos gados šī plaisa ievērojami samazināsies, ņemot
vērā, ka ieguldījumu natūrā (IKAA un IKOP) deklarēšana un sertifikācija ievērojami palielināsies
atbilstoši kopuzņēmuma BBI projektu slēgšanai. Turklāt nozares dalībnieki apņēmās noteikt
papildu ieguldījumu mērķus 2021. gadam un turpmākajam laikam savā finanšu plānā, kas
iesniegts kopuzņēmuma BBI valdei.
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3.8. Kopuzņēmums Shift2Rail (S2R)
Ievads

3.8.1. Kopuzņēmumu Shift2Rail (S2R), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2014. gada jūnijā

80

uz desmit gadiem, un tas sāka patstāvīgu darbību 2016. gada 24. maijā.

3.8.2.

Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība dzelzceļa nozarē. Dibinātāji
ir Eiropas Savienība (ES), ko pārstāv Komisija, un dzelzceļa nozares partneri (galvenās
ieinteresētās personas, tostarp dzelzceļa aprīkojuma ražotāji, dzelzceļa uzņēmumi,
infrastruktūras pārvaldītāji un pētniecības centri). Citi tiesību subjekti var piedalīties
Kopuzņēmumā kā asociētie locekļi.

3.8.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.8.1. tabulā

.

81

3.8.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

72,5

61,8

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

77,9

79,1

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

75,8

81,6

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

84,1

83,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

24

23

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko
Kopuzņēmums ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un
pārdali nākamajam gadam.

(2)

Pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

80

Padomes Regula (ES) Nr. 642/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar ko izveido kopuzņēmumu
Shift2Rail (OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.).

81

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.shift2rail.org.

112
Kopuzņēmums Shift2Rail (S2R)

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.8.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.8.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī

revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.8.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 82 un budžeta izpildes
pārskatus 83 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.8.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un

82

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

83

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.

113
Kopuzņēmums Shift2Rail (S2R)
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.8.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.8.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.8.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.8.11. Dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmumā 2020. gada beigās parādīts 3.8.2. tabulā.
3.8.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā S2R (miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
Dalībnieki
ES (MOVE ĢD)
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

398,0
350,0
748,0

0,0
120,0
120,0

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
398,0
470,0
868,0

Naudā
297,7
9,2
306,9

Natūrā –
Natūrā –
Natūrā –
paziņots, bet
papildu
apstiprināts
neapstiprināts pasākumiem
0,0
121,9
121,9

0,0
93,1
93,1

0,0
204,8
204,8

Kopā
297,7
429,0
726,7

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.8.12. 2020. gada beigās Kopuzņēmums izpildīja attiecīgi 100 % un 80 % no saistību un

maksājumu apropriācijām, kas bija pieejamas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem.
Pamatdarbības maksājumu apropriāciju izpildes līmenis samazinājās salīdzinājumā ar
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2019. gadu (88 %), jo vienu dotācijas nolīgumu, kas tika piešķirts saskaņā ar 2020. gada
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, nevarēja parakstīt līdz 2020. gada beigām un saistītais
priekšfinansējums bija attiecīgi jāatliek.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.8.13. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2020. gadā ieviesa
Komisijas jauno iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās kontroles
principiem. Lai katru gadu pašnovērtētu un uzraudzītu IKS paredzēto kontroles darbību
efektivitāti, Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rādītājus attiecībā uz visiem iekšējās kontroles
principiem un saistītajiem raksturlielumiem.

3.8.14. Valdes Lēmumā Nr. 07/2018, ar ko pieņem noteikumus par interešu konfliktu

novēršanu un pārvaldību, kuri piemērojami Kopuzņēmuma struktūrvienībām, ir noteikts, ka
Kopuzņēmuma Valdes locekļu atjaunināti dzīvesgājuma apraksti (CV) un interešu konflikta
deklarācijas tiek publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē. Tomēr, tā kā tikai daži Valdes locekļi
pienācīgi iesniedza informāciju, līdz 2020. gada beigām nebija iespējams publicēt nevienu no
interešu konflikta deklarācijām un tikai pusi no CV.

3.8.15. Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) ir atbildīgs par Kopuzņēmuma veikto

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu ex post revīziju. Pamatojoties uz ex post
revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,9 % un
atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,99 % (dzēšana un galīgie maksājumi) 84. Savā priekšlikumā
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai 85 Komisija uzskatīja, ka “pētniecības tēriņiem
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams
mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu
noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo
risku. Galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu
programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu
finansiālā ietekme.”

3.8.16. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no

pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas pēc
nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri

84

Kopuzņēmuma S2R 2020. gada darbības pārskats, 189. lpp.

85

COM(2011) 809 final.
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2020. gadā veikti galasaņēmēju līmenī 86. Šajās detalizētajās revīzijās vienā gadījumā atklāja
sistēmisku kļūdu, proti, bija izmantota nepareiza metode deklarēto tiešo izmaksu
aprēķināšanai. Vienā citā gadījumā tika atklāta skaitļos neizsakāma kontroles nepilnība, proti,
atbalsta saņēmējs nebija ieviesis projektā deklarēto nostrādāto stundu apstiprināšanas
procedūru.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.8.17. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

86

Attiecībā uz saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem paziņojamais
skaitļos izsakāmu kļūdu īpatsvars ir 1 % no revidētajām izmaksām.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2017

Reaģējot uz novērtējuma autoru formulētajiem ieteikumiem, Kopuzņēmums sagatavoja rīcības
plānu, ko Valde pieņēma 2018. gada 28. jūnijā. Lai gan ne visus starpposma novērtējuma
ieteikumus varēs ieviest pašreizējās finanšu shēmas ietvaros, dažas rīcības plānā ietvertās darbības
jau ir sāktas, bet citas saskaņā ar to veidu un pašreizējo tiesisko regulējumu ir no jauna iekļautas
Komisijas 2021. gada 23. februāra priekšlikumā, lai izveidotu turpmāko Eiropas partnerību
pētniecībai un inovācijai dzelzceļa nozarē.

Neattiecas
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Kopuzņēmuma atbilde
3.8.14.
KU S2R veica šādas darbības:
-

Valdes locekļiem vairākkārt tika atgādināts iesniegt trūkstošās deklarācijas par interešu
konfliktu;
Joprojām 2021. gada jūnijā trūkst 28 % CV un interešu konflikta deklarāciju (12 no
43 pašreizējiem aktīvajiem pārstāvjiem);
Valdes 2021. gada 22. jūnija sanāksmē Valdes locekļiem tika iesniegts ziņojums par
stāvokli. Tika arī paskaidrots, ka interešu konflikta situācijā de facto tiek uzskatīts, ka
ikviens Valdes loceklis, kas nav izpildījis prasības attiecībā uz IK deklarāciju un CV, de
facto ir uzskatāms par tādu, kas izraisa izslēgšanu no valdes lēmumu pieņemšanas
procesa.

3.8.16.
Konstatējums par to, ka saņēmējs nav veicis deklarēto stundu validācijas procedūru, tika
konstatēts ex post revīzijas ziņojumā, ko Komisijas Kopējais revīzijas dienests (KRD) sagatavoja
2020. gada beigās, neveicot vajadzīgās finanšu korekcijas. Šajā ziņojumā secināts, ka kopumā
labuma guvēja laika uzskaites sistēma ir uzticama. Turklāt labuma guvējs ir apstiprinājis, ka tiks
īstenota laika uzskaites validācijas sistēmas uzlabošana un KU S2R veiks pēcpārbaudi.
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3.9. Eiropas Augstas veiktspējas
datošanas kopuzņēmums (EuroHPC)
Ievads

3.9.1. Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu (EuroHPC), kas atrodas

Luksemburgā 87, izveidoja 2018. gada oktobrī uz laikposmu līdz 2026. gada 31. decembrim.
Kopuzņēmums sāka patstāvīgu darbību 2020. gada 23. septembrī.

3.9.2. Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas ļauj apvienot resursus

no Eiropas Savienības (ES), Eiropas valstīm un privātajiem partneriem augstas veiktspējas
datošanas izstrādei Eiropā. Kopuzņēmuma dibinātāji ir ES, ko pārstāv Komisija, iesaistītās
valstis 88 un divi privātie partneri, kurus pārstāv Eiropas Augstas veiktspējas datošanas
tehnoloģiju platforma (ETP4HPC) un lielo datu vērtības asociācijas (Big Data Value
associations, BDVA).

87

Padomes Regula (ES) 2018/1488 (2018. gada 28. septembris) par Eiropas Augstas
veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (OV L 252, 8.10.2018., 8. lpp.).

88

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija,
Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta,
Melnkalne, Nīderlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija,
Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Turcija (Avots: EuroHPC tīmekļa vietne).
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3.9.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.9.1. tabulā

.

89

3.9.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)

181,5

Neattiecas

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

509,1

Neattiecas

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

181,5

Neattiecas

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

509,1

Neattiecas

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

11

Neattiecas

(1)

Pieejamais budžets ietver iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, ko Kopuzņēmums
ir ieskaitījis atpakaļ kārtējā gada budžetā, piešķirtos ieņēmumus un pārdali nākamajam
gadam.

(2)

Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.9.4. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu

tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.9.5. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī
revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

89

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.9.6. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 90 un budžeta izpildes
pārskatus 91 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.9.7. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī slēgto

gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.9.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

90

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

91

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.9.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3.9.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta
izpildi

3.9.11. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā EuroHPC 2020. gada beigās parādīts

3.9.2. tabulā.

3.9.2. tabula. Dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā EuroHPC
(miljoni EUR)
Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieki
ES (CONNECT ĢD)
Iesaistītās valstis
Privātā sektora dalībnieki
Kopā

KU darbības

Papildu
pasākumi (1)

536,0
486,0
422,0
1 444,0

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Dalībnieku ieguldījumi
(31.12.2020.)

Kopā
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Naudā
190,9
28,9
0,0
219,8

Natūrā –
apstiprināts

Natūrā –
paziņots, bet
neapstiprināts

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

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

Natūrā –
papildu
pasākumiem
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Kopā
190,9
28,9
0,0
219,8

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.9.12. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija pieejams

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika
izpildītas attiecīgi 95,5 % un 22,5 % apmērā. Maksājumu apropriāciju zemais izpildes līmenis ir
daļēji skaidrojams ar to, ka Komisija pilnu gada maksājumu budžetu pārvietoja uz
Kopuzņēmumu, kad tas 2020. gada 23. septembrī ieguva finansiālo patstāvību.

3.9.13. 2020. gada beigās kavēšanās galveno darbinieku pieņemšanā darbā un Covid-

19 pandēmijas ietekme uz plānotajām IT, komunikācijas, komandējumu, sanāksmju, pasākumu
un citu pakalpojumu izmaksām ievērojami samazināja administratīvo maksājumu budžeta
izpildes līmeni (aptuveni 1,5 % no kopējā pieejamā budžeta) līdz 16,5 %.
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3.9.14. Kopuzņēmuma darbības maksājumu budžets 2020. gadam bija plānots

priekšfinansējumam saistībā ar trīs eksalīmeņa superdatoru un piecu petalīmeņa superdatoru
prekursoru iegādi (aptuveni 135 miljoni EUR) un pabeigtiem uzaicinājumiem iesniegt
priekšlikumus (aptuveni 44 miljoni EUR). Tomēr 2020. gada beigās priekšfinansējuma
maksājumus varēja veikt tikai par parakstītajiem līgumiem saistībā ar superdatoriem
LEONARDO un PetaSC aptuveni 34 miljonu EUR apmērā un par parakstītiem dotāciju
nolīgumiem aptuveni 6 miljonu EUR apmērā. Tā rezultātā darbības maksājumu apropriāciju
izpildes līmenis bija zems, proti, 22,6 %.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.9.15. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas balstās uz

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmums 2020. gada beigās
lielā mērā ieviesa Komisijas iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās
kontroles principiem. Tomēr attiecībā uz kontroles principiem, kas saistīti ar riska novērtēšanu
un kontroles un uzraudzības darbībām, Kopuzņēmumam vēl ir jāpabeidz vairākas darbības, lai
nodrošinātu to efektīvu darbību.

3.9.16. Kopuzņēmums 2020. gada beigās nebija ne izstrādājis uzticamas procedūras tā

privāto locekļu un iesaistīto valstu deklarēto ieguldījumu natūrā apstiprināšanai un
sertificēšanai, ne arī izveidojis atbilstīgu grāmatvedības procedūru šo ieguldījumu natūrā
atzīšanai. Šāda situācija neļauj Kopuzņēmumam pārvaldīt, uzraudzīt un ziņot par ieguldījuma
natūrā minimālā līmeņa sasniegšanu, kas jāveic šiem privātajiem locekļiem un iesaistītajām
valstīm.

Citi jautājumi

3.9.17. Ņemot vērā Kopuzņēmuma pašreizējo darba slodzi attiecībā uz

administratīvajiem un darbības procesiem un pirmo svarīgo darbību uzsākšanu, mēs uzskatām,
ka Kopuzņēmumam pašlaik trūkst darbinieku. 2020. gada organizatoriskās izveides laikā
Kopuzņēmums galvenokārt koncentrējās uz galveno darbības procesu un uzdevumu
nodrošināšanu, bet neņēma vērā vajadzību pēc galvenajiem administratīvajiem darbiniekiem,
jo īpaši administrācijas un finanšu nodaļas vadītāja un iekšējās kontroles un revīzijas
koordinācijas vadītāja. Nerisinot šo resursu deficītu, Kopuzņēmums riskē saskarties ar
nepilnībām finanšu, budžeta un personāla pārvaldībā, kā arī pamatdarbības maksājumu un
ieguldījumu natūrā iekšējās kontroles procesos. Visbeidzot, lielais līgumdarbinieku īpatsvars
(74 %) tuvākajā nākotnē var radīt ievērojamu personāla mainību, vēl vairāk palielinot spiedienu
uz Kopuzņēmuma nestabilo personāla situāciju.
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Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC)

Kopuzņēmuma atbilde
Kopuzņēmums ņem vērā Palātas ziņojumu.
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Kopuzņēmums, kas darbojas Euratom
ietvaros
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3.10. ITER un kodolsintēzes enerģētikas
attīstības vajadzībām izveidotais
Eiropas kopuzņēmums (F4E)
Ievads

3.10.1. ITER

un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas
kopuzņēmumu (kopuzņēmums F4E) nodibināja 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem 93. Viens no
Kopuzņēmuma galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt Eiropas Atomenerģijas kopienas
(Euratom) ieguldījumu ITER starptautiskajā kodolsintēzes enerģijas organizācijā (ITER-IO), kas
atbild par ITER projekta īstenošanu. Galvenās kodolsintēzei paredzētās iekārtas bija jāizveido
Kadarašā, Francijā, bet Kopuzņēmuma administrācija atrodas Barselonā.
92

3.10.2. Kopuzņēmuma dibinātāji dalībnieki ir Euratom, kuru pārstāv Komisija,
Euratom dalībvalstis un Šveice, kas ar Euratom ir noslēgusi sadarbības nolīgumu.

92

International Thermonuclear Experimental Reactor – Starptautiskais eksperimentālais
kodoltermiskais reaktors.

93

Padomes Lēmums 2007/198/Euratom (2007. gada 27. marts), ar ko izveido Eiropas
kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam
priekšrocības (OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.), kas grozīts ar Padomes Lēmumu (Euratom)
2013/791 (2013. gada 13. decembris) (OV L 349, 21.12.2013., 100. lpp.), Padomes Lēmumu
(Euratom) 2015/224 (2015. gada 10. februāris) (OV L 37, 13.2.2015., 8. lpp.) un Padomes
Lēmumu (Euratom)°2021/281 (2021. gada 22. februāris) (OV L 62, 23.2.2021., 41. lpp.).
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3.10.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.10.1. tabulā

.

94

3.10.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati
2020

2019

794,8

721,1

878

689,5

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)

816,5

761,2

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1)

885,7

729,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2)

435

439

Maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)
Saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR)

(1)

Pieejamais budžets ietver pārnestās administratīvās saistības un piešķirtos ieņēmumus, ko
vēl nav apstiprinājusi Valde.

(2)

Pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

3.10.4. Saistību un maksājumu pieejamo apropriāciju izpildes līmenis 2020. gada beigās
attiecīgi bija 100 % un 98 %.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

3.10.5. Mūsu izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu
tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā darba
rezultātus papildina citu revidentu darbā iegūti pierādījumi, kā arī Kopuzņēmuma vadības
sniegtās informācijas analīze.

3.10.6. Atzinuma pamatojums, vadības pienākumi un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 136. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa.

94

Plašāka informācija par Kopuzņēmuma kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
www.f4e.europa.eu.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

Atzinums
3.10.7. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 95 un budžeta izpildes
pārskatus 96 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par
Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

3.10.8. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2020. gada 31. decembrī

slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli
2020 gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

3.10.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

95

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

96

Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi.
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Maksājumi
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.10.10. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Apstākļu akcentējums

3.10.11. Nenonākot pretrunā 3.10.8. un 3.10.10. punktā paustajam atzinumam,

ERP vērš uzmanību uz 3.10.13.–3.10.15. punktu, kuros norādīts, ka Kopuzņēmuma
2020. finanšu gada pārskatos ir sniegta Kopuzņēmuma aplēse par kopējām izmaksām, kas
saistītas ar ITER projekta īstenošanas saistību izpildi un novērtētas 17,97 miljardu EUR
apmērā. Izmaiņas galvenajos pieņēmumos attiecībā uz aplēsēm un pakļautību riskam
tomēr varētu izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu un/vai turpmāku kavēšanos ITER
projekta īstenošanā.

3.10.12. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam.
Apsvērumi par izmaksu aplēsi ITER pabeigšanas brīdī

3.10.13. Kopuzņēmums uztur aplēsi par kopējām izmaksām, kas saistītas ar ITER

projekta īstenošanas saistību izpildi 2042. gadā, tā saukto aplēsi pabeigšanas brīdī (EaC).
Kopuzņēmums 2020. gada beigās novērtēja šīs kopējās izmaksas 17 968 miljonu EUR apmērā
(2020. gada vērtībās). Šī ir kopējo veikto maksājumu summa 2020. gada beigās
7345 miljonu EUR apmērā un nākotnes maksājumu aplēse, kas (2020. gada vērtībās) novērtēta
10 623 miljonu EUR apmērā.

3.10.14. Salīdzinājumā ar 2019. gada pārskatiem, kuros bija norādītas izmaksas, lai

pabeigtu aplēsi tikai ITER kredītpunktos, Kopuzņēmums ievērojami uzlaboja informācijas
kvalitāti 2020. gada pārskatos, izklāstot izmaksas, kas vajadzīgas, lai pabeigtu aplēsi EUR un
2020. gada vērtībās, tostarp BREXIT un Covid-19 ietekmi. Izmaiņas galvenajos pieņēmumos
attiecībā uz aplēsēm un pakļautību riskam tomēr var izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu un
turpmāku kavēšanos projekta īstenošanā. To ilustrē turpmāk minētie piemēri.
o

Kodoldrošības prasības: lai gan Kopuzņēmums sadarbojas ar ITER-IO, lai nodrošinātu, ka
koncepcijā tiek ievērotas dažādas kodoldrošības prasības, Francijas Kodoldrošības
iestādei ir galīgās pilnvaras, un jebkādām turpmākām izmaiņām drošības prasībās varētu
būt liela ietekme uz izmaksām;
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o

karsto kameru kompleksa izmaksu tāme: tas nav pārskatīts, un ITER-IO izstrādes prasību
pašreizējais gatavības posms neļauj F4E sagatavot ticamu izmaksu tāmi;

o

prasību izmaiņas: lai gan nepieciešamās izmaiņas tiks finansētas, izmantojot neparedzēto
izdevumu iespējas (t. i., ITER rezerves fondu vai ITER nesadalīto budžetu), un
Kopuzņēmums ir konstatējis šīs politikas pozitīvo ietekmi, tās nav iespējams samazināt
līdz nullei. Šīs izmaiņas var izraisīt turpmāku kavēšanos un izmaksas saistībā ar
pašreizējām un turpmākām būvniecības darbībām.

3.10.15. Kopuzņēmums ir novērtējis, ka Covid-19 pandēmijas ietekme ir bijusi nopietna,

bet ne būtiska. Līdz2021. gada aprēlim pandēmija bija izraisījusi kavēšanos līdz pat četriem
mēnešiem attiecībā uz dažām piegādēm, kā rezultātā kopējā ITER projekta izmaksas
palielinājās par aptuveni 47 miljoniem EUR (2008. gada vērtībās). Ja pandēmijas situācija
2021. gadā pasliktināsies, būs iespējamas turpmākas sekas.

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem

3.10.16. Turpmākie apsvērumi attiecas uz Kopuzņēmuma vietējām IT

lietojumprogrammām, ko izmanto juridisko saistību un līgumu pārvaldībai (DACC) un
dokumentu pārvaldībai (IDM) 97. Tie nav piemērojami Komisijas centrālās finanšu informācijas
sistēmas (ABAC) sistēmām un darbplūsmai. Tie attiecas uz Kopuzņēmuma atbildīgo
kredītrīkotāju visos līmeņos un Kopuzņēmuma vietniekiem.

3.10.17. Gadu gaitā Kopuzņēmums ir pielicis ievērojamas pūles, lai ieviestu elektronisku

dokumentu pārvaldības sistēmu. Kopuzņēmuma izpilddirektors 2020. gada marta beigās
nolēma, ka uzlabotie elektroniskie paraksti DACC būtu jāizmanto ne tikai līgumu grozījumu
pārvaldībai un parakstīšanai, bet arī sākotnējiem līgumiem kā pagaidu administratīvi pasākumi
Covid-19 pandēmijas laikā.

3.10.18. Kopumā šis pasākums ļāva Kopuzņēmumam saglabāt darbības nepārtrauktību

un kopš Covid-19 pandēmijas sākuma darbiniekiem nodrošināt tāldarbu. Tomēr Kopuzņēmums
pilnībā nesalāgoja savas vietējās IT lietojumprogrammas ar iekšējiem deleģēšanas procesiem.
Kā aprakstīts turpmākajos punktos, vēl ir jānovērš būtiskas nepilnības attiecībā uz:
o

97

juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar Kopuzņēmuma deleģēšanas sistēmas ieviešanu un
uzlabotu elektronisko parakstu izmantošanu;

Apsvērumos nav ņemtas vērā nesenās izmaiņas, ko Kopuzņēmums veicis 2021. gadā, lai
mazinātu konstatētos riskus.
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o

tehniskajiem aspektiem, kas saistīti ar DACC un IDM lietojumprogrammu tehnisko uzbūvi
(lietotāju piekļuves tiesības) atbildīgo kredītrīkotāju vajadzībām; virtuālo identitāšu kontu
un lietojumprogrammu saskarņu izmantošanu;

o

iekšējās kontroles aspektiem, kas saistīti ar vietējo IT sistēmu saskaņotību ar atļauju
došanas tiesību deleģēšanu un grāmatvedības un finanšu datu pareizības nodrošināšanu
Kopuzņēmuma grāmatvedības sistēmā.

3.10.19. Pretēji ABAC darbplūsmai DACC lietojumprogramma nevar pierādīt, ka

darbinieki pienācīgi sapratuši dokumenta saturu un piekrituši to parakstīt ar savu personīgo
parakstu.

3.10.20. Centralizētajā līgumu pārvaldības autentifikācijas sistēmā Kopuzņēmums

papildus individuālajiem lietotāju kontiem izveidoja lietotāju grupas kontus ar virtuālām
identitātēm, lai atvieglotu savu vietējo IT lietojumprogrammu (DACC, IDM) pārvaldību. Tomēr
līdz 2020. gada beigām funkcionālās grupu kontu, kas bija izveidots F4E direktoram, izmantoja
arī, lai apstiprinātu un parakstītu dažādus svarīgus dokumentus. Šāda prakse ir pretrunā
Kopuzņēmuma IKT piekļuves pārvaldības politikas pamatprincipiem, saskaņā ar kuriem
lietotāju kontiem ir jābūt unikāliem un saistītiem ar vienu lietotāju. Tāpēc to uzskata par
būtisku iekšējās kontroles nepilnību, jo tā ļauj visām grupas kontā iekļautajām personām veikt
darbības, kas ir īpaši rezervētas atbildīgajam kredītrīkotājam.

3.10.21. Kopuzņēmuma deleģēšanas sistēmas mērķis ir centralizēt deleģēšanu

atbildīgajiem kredītrīkotājiem, un cita starpā tajā ir sniegta atjaunināta informācija par visām
apstiprinātajām deleģēšanām un F4E aizvietošanas kārtību. Tomēr 2020. gada beigās
Kopuzņēmuma vietējās IT lietojumprogrammās (DACC un IDM) deleģēšanas sistēma
automātiski neveidoja tehniskus deleģējumus (t. i., tiesības lietotājiem atļaut darījumus), bet tā
vietā paļāvās uz katru atbildīgo kredītrīkotāju, lai tas izraudzītos pareizo personu, kurai nodot
deleģējumu, pamatojoties uz Kopuzņēmuma direktora apstiprināto sistēmu. Turklāt konkrētos
līgumos paredzētas deleģēšanas pilnvaras (t. i., saistošu lēmumu parakstīšana ar konkrētiem
nosacījumiem) tiek piešķirtas Kopuzņēmuma darbiniekiem, kas nav atbildīgie kredītrīkotāji
(t. i., par līgumu atbildīgajiem darbiniekiem). Šādas situācijas nav paredzētas Kopuzņēmuma
deleģēšanas sistēmā.

3.10.22. Visbeidzot, atšķirībā no ABAC darbplūsmas DACC lietojumprogrammai nekad

nav veikta iekšējās kontroles revīzija, lai nodrošinātu lietotājiem doto darījumu atļaušanas
tiesību atbilstību personālam piešķirtajām pilnvarām. Līdz ar to pastāv liels risks, ka nav
konstatēta un mazināta neatbilstība, kas radusies Kopuzņēmuma deleģēšanas politikas
pārkāpumu dēļ.
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3.10.23. Lai gan 2016. gadā Kopuzņēmums sāka izmantot IT lietojumprogrammu DACC

juridisko saistību vai līgumu pārvaldībai (2020. gadā, tostarp attiecībā uz sākotnējiem
līgumiem) un tādējādi kā papildu avotu grāmatvedības un finanšu datiem, kopš 2013. gada nav
veikta Kopuzņēmuma grāmatvedības sistēmas validācija. Šāda situācija ir pretrunā
Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem, saskaņā ar kuru grāmatvedības sistēma ir jāvalidē, ja
notiek būtiskas izmaiņas.

3.10.24. Mēs vēršam uzmanību uz Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta plānoto revīziju
attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu, lēmumu pieņemšanas efektivitāti F4E un sadarbības
mehānismiem ar Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu, kas sāksies 2021. gada jūnija
sākumā.

Apsvērumi par darbā pieņemšanas procedūrām

3.10.25. Kopuzņēmuma darbā pieņemšanas procedūras, kas tika veiktas 2020. gadā,

nebija pārredzamas attiecībā uz galīgā to kandidātu saraksta sagatavošanu, kurus uzaicina uz
nākamo vērtēšanas posmu (intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem). It īpaši nav skaidrs,
kā atlases komisija ņēma vērā kritērijus, kas dod priekšroku kandidātu iekļaušanai sarakstos.

Citi jautājumi

3.10.26. Kopuzņēmuma 2020. gada dalības maksas aprēķināšanas metode neatbilda

Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem. Tā vietā, lai izmantotu iemaksu aplēses, ko pieņēmusi
Kopuzņēmuma Valde, Kopuzņēmums iemaksas iekasēja, pamatojoties uz vēl nepieņemtu
tāmes projektu.

3.10.27. Kopuzņēmums izmanto pats savu e-iepirkumu portālu, kas nav pilnībā

sinhronizēts ar Komisijas e-iepirkumu risinājumu. F4E e-iepirkumu rīka turpmākie uzlabojumi
varētu radīt nevajadzīgu dublēšanos ar Komisijas izstrādes centieniem un ieguldījumiem. Tas
neatbalstītu principu par vienotu “elektroniskās datu apmaiņas telpu” dalībniekiem, kā
paredzēts ES finanšu regulā.

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude

3.10.28. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti

iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu
pēcpārbaude
Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2019

3.4. nodaļas “Citi pamatdarbības izdevumi” budžetu izmanto dažādām izdevumu kategorijām
(piemēram, izdevumiem par līgumdarbiniekiem un iekšējiem cilvēkresursiem, komandējumu
izdevumiem un izdevumiem par juridisko atbalstu u. tml.). Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti budžeta
pārredzamības un specifikācijas principi, katrai izdevumu kategorijai ir jāizveido atsevišķa budžeta
nodaļa.

Ieviests

2019

Vienā augstas vērtības iepirkuma procedūrā sākotnēji publicētie grafiki un termiņi nebija reāli.
Vienā gadījumā administratīvais slogs, kāds rodas, lai pierādītu līdzvērtību īpašajam sertifikātam,
kas nepieciešams kā daļa no atlases kritērijiem, var atturēt potenciālos darbuzņēmējus, kuriem ir
līdzvērtīgi sertifikāti, iesniegt piedāvājumu.

Neattiecas

2019

Kopuzņēmumu katru gadu novērtē ārēja ekspertu grupa. Ekspertu komisija konstatēja vairākas
problēmas un riskus augstākā līmeņa vadības un korporatīvās kultūras līmenī. Ja šī situācija paliks
neatrisināta, tā varētu negatīvi ietekmēt darbinieku sniegumu.

Ieviešana ir sākta

133
ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (F4E)

Gads

ERP komentāri

Korektīvā pasākuma statuss
(Ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

2019

Tā kā štatu sarakstā paredzēto štata darbinieku skaits ir ierobežots, F4E arvien vairāk izmanto
līgumdarbiniekus vai iekšējus resursus. 2019. gadā šo resursu līmenis jau sasniedza aptuveni 62 %
no Kopuzņēmuma štata darbiniekiem. Kopuzņēmuma cilvēkresursu vadības rīcībā nav atjauninātas
informācijas par šo resursu lielumu, jo pārvaldība notiek decentralizēti – nodaļas vai direkcijas
līmenī. Šāds stāvoklis Kopuzņēmumam rada nozīmīgu risku saistībā ar pamatkompetenču
saglabāšanu, neskaidru pārskatatbildību, iespējamiem juridiskiem strīdiem un zemāku darbinieku
efektivitātes līmeni decentralizētās pārvaldības dēļ.

Ieviešana ir sākta

2019

2019. gadā kopuzņēmuma F4E Valde iecēla ad hoc darba grupu, lai tā caurskatītu Kopuzņēmuma
ziņošanas sistēmu un ierosinātu vajadzīgās izmaiņas. Šī darba grupa ierosināja ieviest jaunu iegūtās
vērtības pārvaldības (Earned Value Management – EVM) sistēmu, kuru kopuzņēmuma F4E Valde
apstiprināja 2019. gada aprīlī 98. Tomēr ierosinātā EVM sistēma neņem vērā visus neatkarīgo
ekspertu ieteikumus 99 un nesniedz skaidru informāciju par to, kāds tehniskais progress ir panākts
attiecībā pret izmaksām, kas līdz šim radušās saistībā ar Kopuzņēmuma kopējiem pienākumiem
panākt, lai ITER projektam būtu rezultāti. Ņemot vērā to, cik svarīga snieguma izsekošanai ir jaunā
EVM sistēma, ir būtiski, lai Kopuzņēmums uzraudzītu tās efektivitāti ieviešanas posmā un informētu
Valdi ikreiz, kad rodas nozīmīgas problēmas.

Ieviests

98

Kopuzņēmuma F4E Valde, Nr. 43, 5.4.2019.

99

Neatkarīgas Pārbaudes grupas septītais ikgadējais novērtējums (2018. gada 30. novembris), 30. un 31. lpp.
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Kopuzņēmuma atbilde
3.10.16. līdz 3.10.20.
F4E līgumu pārvaldības platforma DACC (akronīms attiecībā uz novirzēm, grozījumiem un
izmaiņām līgumos) ir elektroniska apmaiņas sistēma, kas tika izstrādāta, lai 2014. gadā ņemtu
vērā Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) kritiskos ieteikumus attiecībā uz līguma
grozījumiem. Rīka pirmā versija tika izlaista 2016. gadā, lai vienādotu novirzi/izmaiņu ar
grozījumu (juridiskās saistības) un nodrošinātu F4E līgumu grozījumu kontroli. Rīks tika arī
izstrādāts, lai uzraudzītu līguma izmaiņu izmaksas salīdzinājumā ar pabeigšanas aplēsto vērtību
(EaC) un tās riska rezervēm. Otrajā posmā šis rīks tika pilnveidots, lai aptvertu arī
komercmodifikācijas (piemēram, vēstuļu apmaiņu), komercaktivācijas (piemēram, iespēju
atbrīvošanu) un pamatlīguma izmaiņas u. tml. Ņemot vērā Covid-19 situāciju, steidzami tika
izstrādāts papildu modulis, lai līgumu varētu parakstīt tieši tiešsaistē, un tas tika publiskots
2020. gada aprīlī attiecībā uz darbības līgumiem. Attiecībā uz administratīvajiem līgumiem
dažādie moduļi ir ieviesti kopš 2021. gada sākuma. Attiecībā uz šādas elektroniskas sistēmas
tehniskajām prasībām F4E paļāvās uz prasībām, kas noteiktas F4E Finanšu regulā (pašreizējais
88. pants), atsaucoties uz Vispārējo finanšu regulu (pašreizējais 148. pants). F4E iekšējās
kontroles sistēmas ikgadējā novērtējumā 2021. gada sākumā F4E iekšējās kontroles
koordinators konstatēja kļūdas attiecībā uz dažu darbības līgumu parakstīšanas posmu DACC
sistēmā. F4E identificēja dažus darījumus, kad vadītāji pieprasīja citai personai viņu vārdā
apstiprināt juridiskas saistības DACC sistēmā. Šādi akti nav paredzēti F4E iekšējā finanšu shēmā
par finanšu deleģēšanu un aizvietošanu, un tādējādi tie neatbilst F4E Finanšu regulai.
Lai gan līgumi joprojām tiek uzskatīti par likumīgiem saskaņā ar Spānijas un Francijas tiesību
aktiem, šajā jautājumā tika atklāti nopietni trūkumi F4E iekšējās kontroles sistēmās. Tādējādi
F4E direktors savā ikgadējā ticamības deklarācijā par 2020. gadu iekļāva skaitļos neizteiktu
atrunu par reputāciju.
Tomēr F4E apstiprina, ka no 2021. gada F4E iekšējās revīzijas struktūra paplašinās ABAC
sistēmas piekļuves tiesību ikgadējās pārskatīšanas tvērumu, iekļaujot arī DACC sistēmu. Turklāt
IRD 2021. gada jūnijā sāka revīziju par F4E lēmumu pieņemšanas deleģēšanu un efektivitāti un
sadarbības mehānismiem ar ENER ĢD. Abas saistības palīdzēs palielināt pašreizējo pārliecību
par atbilstību F4E deleģēšanas politikai un iekšējās kontroles sistēmai.
Tikmēr F4E veica tūlītējus koriģējošus pasākumus, lai novērstu šīs nepilnības un nodrošinātu,
ka šīs kļūdas nevar atkārtoties. Tie ietver finanšu pārbaužu un kontroles pastiprināšanu DACC
sistēmas ietvaros un F4E darbinieku izpratnes veicināšanu.
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3.10.21.
Attiecībā uz deleģēšanas pilnvarām, kas līgumos paredzētas darbiniekiem, kuri nav reģionālie
kredītrīkotāji, tās atbilst tikai līguma ikdienas pārvaldības darbībām un negroza līgumu kā tādu.
Kopuzņēmums F4E atjauninās attiecīgo noteikumu līguma paraugā.
3.10.22.
F4E apstiprina, ka lietotāja tiesību validāciju veic trešā persona, lai sniegtu pārliecību.
3.10.23.
F4E apstiprina, ka 2021. gadā tiks sākta grāmatvedības sistēmu validēšana. Tomēr F4E vēlas
uzsvērt, ka DACC sistēma nav automātiski sinhronizēta ar ABAC sistēmu. Visus grāmatvedības
sistēmā ievadītos datus apstiprina saskaņā ar iekšējās kontroles sistēmu. Ir ieviestas ex ante un
ex post pārbaudes, lai nodrošinātu grāmatvedības datu kvalitāti.
3.10.25.
F4E turpināja pilnveidot darbā pieņemšanas procesus. Kopš 2021. gada sākuma tie ietver
pilnībā kvantitatīvus pieteikumu novērtējumus.
3.10.26.
F4E ir īstenojis pasākumus, jo īpaši to, ka gada pēdējā valde apstiprina vienotā
programmdokumenta projektu nākamajam gadam, lai izvairītos no šā jautājuma atkārtošanās.
3.10.27.
F4E pieņēma lēmumu ieviest komerciālu, lietošanai gatavu e-iesniegšanas rīku, jo Komisijas
rīkam bija ierobežota darbības joma (tikai atklātām procedūrām) un liels skaits paziņoto
incidentu un stabilitātes problēmu. Kad Komisijas piedāvātais rīks aptvers visus iepirkuma
procedūru veidus, kas attiecas uz F4E, un incidentu skaits samazināsies, F4E izvērtēs iespējamo
pāreju uz Komisijas instrumentu kopumu un pieņems lēmumu, pamatojoties uz F4E darbības
prasībām. Turklāt F4E komerciālais, lietošanai gatavais rīks pilnībā atbilst ES publiskā iepirkuma
direktīvu noteikumiem. Tas nodrošina bezmaksas elektronisku piekļuvi F4E publicētajiem
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus un ir integrēta TED paziņojumos un TED tīmekļa vietnē,
kurā tiek publicēti F4E paziņojumi par publisko iepirkumu.
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Šo ziņojumu 2021. gada 21. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs.
Revīzijas palātas vārdā —

Klaus-Heiner LEHNE
priekšsēdētājs
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