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Глава 1
Съвместните предприятия на ЕС
и одитът на Европейската сметна палата

5

Въведение
1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на финансите на ЕС .
1

В това си качество ЕСП действа като независим пазител на финансовите интереси
на всички граждани на ЕС, като допринася за подобряването на финансовото
управление на Съюза. Повече информация относно работата на ЕСП може да се
намери в нейните отчети за дейността, годишни доклади относно изпълнението
на бюджета на ЕС, специални доклади, прегледи и становища относно
новоприети или изменени законодателни актове на ЕС или други решения
с отражение върху финансовото управление.

1.2. В рамките на своите правомощия ЕСП извършва проверка на годишните

отчети и свързаните с тях операции на съвместните предприятия на ЕС (наричани
общо „съвместни предприятия“ или „СП“). Това са органи, осъществяващи
публично-частни партньорства, които са създадени в съответствие с член 187 от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), а в случая на
„Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) — членове 45—51 от Договора за
създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом).

1.3. В настоящия доклад са представени резултатите от извършения от ЕСП

одит на съвместните предприятия за финансовата 2021 г. Докладът е
структуриран по следния начин:
o

В глава 1 се съдържа описание на съвместните предприятия, в т.ч. на някои
развития след 2021 г., както и на естеството на извършения одит,

o

В глава 2 са представени общите резултати от одита, както и анализ на
състоянието на човешките ресурси на съвместните предприятия,

1

Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 1.
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o

В глава 3 е представена Декларация за достоверност за всяко от деветте
съвместни предприятия, придружена от становищата на ЕСП относно
надеждността на годишните отчети на съвместното предприятие и относно
законосъобразността и редовността на неговите приходи и плащания, както
и всички въпроси и констатации, които не противоречат на тези становища.

1.4. Като цяло, извършеният от ЕСП одит на съвместните предприятия за

финансовата година, приключила на 31 декември 2021 г., потвърждава
положителните резултати, докладвани в предходни години. Чрез декларациите
за достоверност, изготвени за всяко СП, ЕСП изразява:
o

одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите за девет
съвместни предприятия; и

o

одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността
на операциите, свързани с отчетите, за девет съвместни предприятия.

1.5. Въпреки това, ЕСП подчертава няколко важни за читателите области

в параграфите „Други въпроси“ и в параграфите за обръщане на внимание,
и посочва възможностите за подобрение в констатациите от одита, без да поставя
под въпрос своите одитни становища.
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Съвместните предприятия на ЕС
1.6. Съвместните предприятия са партньорства между Комисията

и промишления сектор, в които понякога се включват и научноизследователски
или междуправителствени организации и други участващи държави. Основната
цел на СП е да насърчават превръщането на научните знания в революционни
атрактивни за пазара иновации в рамките на стратегическа визия, споделена
между партньорите от научноизследователския и от промишления сектор. Освен
това съвместните предприятия следва да отговорят на европейските социални
предизвикателства, които понастоящем не се вземат предвид в достатъчна степен
от промишления сектор.

Съвместни предприятия по многогодишните програми на
ЕС за научни изследвания и иновации
Развитие на съвместните предприятия в рамките на програмите на
ЕС за научни изследвания и иновации

1.7. В рамките на програмите за научни изследвания и иновации по

многогодишната финансова рамка (МФР) съвместните предприятия имат отделна
правосубектност, приемат собствени програми за научни изследвания и иновации
в своите стратегически изследователски области и ги изпълняват чрез покани за
представяне на предложения или обществени поръчки.

1.8. На фигура 1.1 по-долу е показано развитието на съвместните предприятия
от създаването на първите шест предприятия по Седмата рамкова програма за
научни изследвания и технологично развитие (7РП) от МФР за периода 2007—
2013 г., програмата „Хоризонт 2020“ („Хоризонт 2020“) от МФР за периода 2014—
2020 г. и програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ от МФР за периода
2021—2027 г.
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Фигура 1.1 — Развитие на съвместните предприятия на ЕС

Изследване на управлението на
въздушното движение в единното
европейско небе 3

SESAR

„Чисто небе 1“

„Чисто небе 2“

„Чисто въздухоплаване“

ИИЛ 1

ИИЛ 2

Инициатива за иновативно
здравеопазване

ГКВ 1

ГКВ 2

„Чист водород“

ECSEL

Ключови цифрови технологии

БП

„Кръгова биотехнологична Европа“

Shift2Rail

„Европейски железопътен транспорт“

ARTEMIS
ENIAC

2033 г.

2031 г.

2029 г.

2027 г.

2021 г.

„Хоризонт Европа“
2020 г.

2014 г.

„Хоризонт 2020“
2013 г.

2007 г.

7РП

„Европейски интелигентни мрежи и
услуги“

„Глобално здравеопазване“ EDCTP3

„Европейски високопроизводителни изчислителни технологии“
Европейски център за
експертни познания в
областта на киберсигурността

Източник: ЕСП въз основа на регламентите на Съвета за създаване на съвместните предприятия.

1.9. Съвместните предприятия по МРФ за периода 2021—2027 г. изпълняват

специфичните си програми за научни изследвания и иновации в областта на
транспорта, енергетиката, здравеопазването, биотехнологичните производства
и електронните компоненти, суперкомпютрите и мрежовите системи. Това са
новосъздадени предприятия, учредени въз основа на посочените по-долу
регламенти на Съвета.
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1.10. През ноември 2021 г. Съветът прие Единния основен акт, учредяващ

девет нови съвместни предприятия за периода до 31 декември 2031 г. в рамките
на програма „Хоризонт Европа“ — многогодишната програма за научни
изследвания и иновации по новата МРФ за периода 2021—2027 г. 2 Общата цел на
съвместните предприятия в рамките на програма „Хоризонт Европа“ е да бъдат
по-целенасочени и да изградят по-амбициозни партньорства със съответните
промишлени сектори, отколкото при предишните програми. Седемте съвместни
предприятия, които вече функционират в рамките на програма „Хоризонт 2020“
(SESAR, ECSEL, IMI2, „Чисто небе 2“, FCH2, Shift2Rail и БП), продължават да
съществуват в рамките на програма „Хоризонт Европа“ като нови субекти с нови
наименования и изменени правомощия, а две съвместни предприятия са
новосъздадени — съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“
и съвместно предприятие „Глобално здравеопазване“, което е наследник на
Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се
страни.

1.11. През май 2021 г. с отделен регламент е създаден Европейският център

за експертни познания в областта на киберсигурността (ECCC) 3. Тези три нови
съвместни предприятия (SNS, GH и ECCC) обаче ще бъдат одитирани за първи път
едва след като придобият финансова самостоятелност, което се очаква през
2023 г.

1.12. През юли 2021 г. Съветът прие нов учредителен регламент за

съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC) 4 в рамките на новата МФР за периода 2021—2027 г., като
удължи действието му до 31 декември 2033 г. EuroHPC ще получи допълнително
финансиране по програма „Цифрова Европа“ в размер на около 2 млрд. евро,
както и от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в размер на 200 млн. евро
в подкрепа на придобиването, внедряването, модернизирането и експлоатацията
на инфраструктурите за суперкомпютри и квантови компютри.

2

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

3

Регламент (ЕС) 2021/887 от 20 май 2021 г. за създаване на Европейски център за
промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността и на мрежа от национални координационни центрове.

4

Регламент (ЕС) 2021/1173 на Съвета от 13 юли 2021 г. за създаване на Съвместно
предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за
отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488.
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1.13. На последно място, през февруари 2022 г. Комисията предлага

съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ да се преобразува
в бъдещото съвместно предприятие за интегрални схеми. То ще има
допълнителни правомощия да изпълнява действията за изграждане на капацитет
по инициативата „Интегрални схеми за Европа“ от новата МФР за периода 2021—
2027 г. В този контекст съвместното предприятие ще използва бюджет от
програма „Цифрова Европа“, за да насърчава разработването на иновативни
полупроводникови технологии от следващо поколение и укрепва капацитета на
ЕС за производство на интегрални схеми 5.

Финансиране на съвместните предприятия в рамките на програмите
на ЕС за научни изследвания и иновации

1.14. Всички членове участват във финансирането на

научноизследователските и иновационните дейности на съвместните
предприятия. От една страна, Комисията предоставя парични средства по
програмите на ЕС за научни изследвания и иновации, с които се съфинансират
програмите на съвместните предприятия в тази област. От друга страна, частните
членове от промишления и научноизследователския сектор участват с непарични
вноски, като изпълняват научноизследователски и иновационни дейности по
проекти на съвместните предприятия, в които инвестират свои собствени
финансови и човешки ресурси, активи и технологии. В някои случаи участващите
държави или междуправителствени организации допринасят и финансово за
дейностите на СП. Както ЕС, така и членовете от частния сектор предоставят
парични вноски за финансирането на административните разходи на съвместните
предприятия, с изключение на EuroHPC. Освен това правните субекти или
държави, които желаят да подкрепят целите на дадено съвместно предприятие
в конкретни области на изследвания, могат да кандидатстват за статут на
асоциирани членове или участващи партньори, а не на пълноправни членове.

5

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2085 за
създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“
по отношение на съвместното предприятие „Интегрални схеми“, COM(2022) 47 final от
8.2.2022 г.
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1.15. На фигура 1.2 е показан приносът на членовете в съвместните

предприятия по предходната МФР за периода 2014—2020 г. и настоящата МФР за
периода 2021—2027 г., както е определено в съответните учредителни
регламенти, включително трансформирането на съвместно предприятие KDT
в съвместно предприятие „Интегрални схеми“. В рамките на МФР за периода
2021—2027 г. съвместно предприятие EuroHPC и предложеното бъдещо
съвместно предприятие „Интегрални схеми“ имат най-значително увеличение на
бюджета. EuroHPC и KDT получават финансови вноски от участващите държави,
както се предвижда и за съвместно предприятие „Интегрални схеми“.

Фигура 1.2 — Принос на членовете (вкл. парични средства) за
съвместните предприятия по програмите на ЕС за научни
изследвания и иновации (в млн. евро) 6
Вноски на членовете на СП по МФР за периода 2014—2020 г.
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
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4 000

Вноски на членовете на СП по МФР за периода 2021—2027 г.
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SESAR
„Чисто небе“

2 000

4 000
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8 000

10 000

12 000

SESAR
„Чисто въздухоплаване“
ИИЗ

ИИЛ
ГКВ
ECSEL
БП

„Чист водород“
KDT/Интегрални схеми
CBE
EU-Rail
„Глобално здравеопазване“

Shift2Rail (S2R)
EuroHPC

SNS
EuroHPC

Максимална вноска на ЕС по програма „Хоризонт 2020“
Максимална вноска на ЕС по МСЕ
Минимална вноска на членовете от частния сектор в дейностите на СП (НВОД)
Минимална вноска на членовете от частния сектор в допълнителни дейности на СП (НВДД)
Вноски на други членове

Максимална вноска на ЕС по програма „Хоризонт Европа“
Максимална вноска на ЕС по програма „Цифрова Европа“
Максимална вноска на ЕС по МСЕ
Минимална вноска на членовете от частния сектор в дейностите на СП (НВОД и НВДД)
Вноски на други членове

Източник: ЕСП.

1.16. Като правило членовете от частния сектор трябва да предоставят

непарични вноски с определен минимален размер като „непарични вноски за
оперативни дейности“ (НВОД) и, в повечето случаи, „непарични вноски за
допълнителни дейности“ (НВДД). За повече подробности вж. каре 2.1.

6

На фигура 1.2 е показан размерът на вноските, определен в Единния основен акт, в т.ч.
изменението, предложено от Комисията за трансформирането на съвместно
предприятие KDT в предприятие „Интегрални схеми“. Към момента на изготвяне на
доклада изменението още не беше прието.
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1.17. Както е показано на фигура 1.3, в рамките на МФР за периода 2021—

2027 г. програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ остават основният
финансов ресурс за съвместните предприятия, с общ бюджет от 15,1 млрд. евро
за съфинансиране на научноизследователските и иновационните им дейности.
Съвместните предприятия усвояват 11,6 млрд. евро, което представлява около
12 % от общия бюджет на „Хоризонт Европа“ в размер на 95,5 млрд. евро. От
друга страна, EuroHPC и предложеното бъдещо съвместно предприятие
„Интегрални схеми“ ще изпълняват също и големи проекти за изграждане на
капацитет, внедряване и инвестиции, свързани с Европейската стратегия за
цифров единен пазар в рамките на програма „Цифрова Европа“ 7. Те ще получат
средства от ЕС по програма „Цифрова Европа“ в размер на 3,4 млрд. евро, или
39 % от общото финансиране по програмата от 8,6 млрд. евро, за изпълнението
на тези дейности.

1.18. В рамките на предходната МФР за периода 2014—2020 г. („Хоризонт

2020“ и Механизъм за свързване на Европа) се очаква финансирането от ЕС за
съвместни предприятия в размер на 7,6 млрд. евро да привлече 12,2 млрд. евро
(или 161 %) за проекти за научни изследвания и иновации на стойност от около
19,8 млрд. евро в областите на дейност на съвместните предприятия, в т.ч. вноски
на пряко участващите държави и международни организации (вж. таблица 2.1).
В рамките на новата МФР за периода 2021—2020 г. („Хоризонт Европа“ и
„Цифрова Европа“) се очаква финансирането от ЕС за съвместни предприятия
в размер на 15,1 млрд. евро да привлече 19,1 млрд. евро (или 126 %) за
изпълнението на проекти за научни изследвания и иновации на стойност от около
34,2 млрд. евро в областите на дейност на съвместните предприятия, в т.ч. вноски
на пряко участващите държави и международни организации (вж. фигура 1.3).
Относителният спад на привлечените средства се обяснява главно с оттеглянето
на Обединеното кралство от ЕС.

7

Регламент (ЕС) 2021/694 от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова
Европа“.
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Фигура 1.3 — Общ принос за съвместните предприятия
и привлечени вноски от други членове 8
МФР 2014—2020 Г.

ОБЩИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
НА СП
19,8 МЛРД. ЕВРО

МФР 2021—2027 Г.

ОБЩИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
НА СП
34,1 МЛРД. ЕВРО

ВНОСКИ НА

ВНОСКИ НА

ПРОГРАМА
„ХОРИЗОНТ
2020“
76,4 МЛРД. ЕВРО

ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ
12,2 МЛРД. ЕВРО

ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ
19,1 МЛРД. ЕВРО

„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“
95,5 МЛРД. ЕВРО
ПРОГРАМА
„ЦИФРОВА
ЕВРОПА“
8,6 МЛРД. ЕВРО

ПАРИЧНО

УЧАСТИЕ НА ЕС
7,6 МЛРД. ЕВРО

ПАРИЧНО

УЧАСТИЕ НА ЕС
15,1 МЛРД. ЕВРО

Източник: ЕСП.

Модели на управление на съвместните предприятия в рамките на
програмите на ЕС за научни изследвания и иновации

1.19. За да осигурят тясно сътрудничество и координация със съответните им

партньори и заинтересовани страни, съвместните предприятия имат обширна
структура на управление, която обикновено включва управителния съвет, научен
консултативен орган, представителна група на държавите и групи на
заинтересованите страни, работещи в областта на научните изследвания на
съвместното предприятие.

1.20. Съвместните предприятия имат една и съща правна структура, но всяко

от тях има възможността да определя своите действия съобразно специфичните
характеристики, необходими за осъществяването на научни изследвания
и иновации в различни сектори, които са насочени към различни пазари.
Повечето съвместни предприятия следват двустранен модел, при който
Комисията и частните членове от промишления и научноизследователския сектор
са представени в управителния съвет и допринасят за оперативните дейности на
съвместното предприятие („Чисто въздухоплаване“, ИИЗ, „Чист водород“, CBE,
„Интелигентни мрежи и услуги“ и EU-Rail). Четири съвместни предприятия
следват тристранен модел, в който участващите държави (KDT и EuroHPC) или
8

На фигура 1.2 е показан размерът на вноските, определен в Единния основен акт, в т.ч.
изменението, предложено от Комисията за трансформирането на съвместно
предприятие KDT в предприятие „Интегрални схеми“. Към момента на изготвяне на
доклада изменението още не беше прието.
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водещи междуправителствени организации в съответната специфична област
(SESAR и GH) също са представени в управителния съвет и допринасят за
дейностите на съвместното предприятие.

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на
термоядрената енергия

1.21. Споразумението за Международния термоядрен експериментален

реактор (ITER) влиза в сила на 24 октомври 2007 г. — датата, на която
Международната организация за енергия на базата на ядрен синтез (ITER-IO) е
официално учредена. Тя е натоварена с изпълнението на проекта ITER и се
намира в Saint-Paul-lès-Durance (Франция), като основните съоръжения за
термоядрен синтез се изграждат в Cadarache (Франция).

1.22. Проектът ITER включва седем световни партньори: ЕС, представляван от

Европейската общност за атомна енергия (Евратом) 9, Съединените щати, Русия,
Япония, Китай, Южна Корея и Индия. ЕС 10 поема водещата роля с 45,4 % дял от
разходите за изграждане. Участието в ITER на другите членове е в размер на
около 9,1 % за всеки от тях. Това разпределение на разходите ще се промени във
фазата на оперативно тестване на синтеза, в която ЕС следва да осигури 34 % от
оперативните разходи 11. Общите разходи, предвидени от ЕС за изпълнение на
неговите задължения по споразумението за ITER и свързаните с него дейности до
2035 г., възлизат на 18,2 млрд. евро (по текущи стойности) 12.

1.23. Чрез своите национални агенции членовете на ITER-IO допринасят за

проекта основно като предоставят компоненти, оборудване, материали, сгради
и услуги пряко на ITER-IO (непарични вноски). От друга страна, те предоставят
и финансови вноски в бюджета на ITER-IO (парични вноски). Членовете на ITER
споделят отговорността за изработването на ключови реакторни компоненти

9

Членовете на Евратом са държавите — членки на ЕС, и до 2020 г. асоциираните страни
Швейцария и Обединеното кралство.

10

Държавите — членки на ЕС, и до 2020 г. асоциираните страни Швейцария
и Обединеното кралство.

11

Документи на ITER „Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation,
Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions“ и „Cost Sharing for all
Phases of the ITER Project“.

12

Прогнозни разчети въз основа на документа на Комисията COM(2017) 319 и свързания
с него работен документ на службите на Комисията SWD(2017) 232, таблица 4.
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и поради това разпределението на задачите за производство, представляващи
непарични вноски, се основава както на интересите, така и на техническия
и промишления капацитет на всеки от членовете 13.

1.24. Европейското съвместно предприятие за ITER и развитие на

термоядрената енергия (Съвместно предприятие F4E) е създадено през
април 2007 г. за период от 35 години като европейската вътрешна агенция. Една
от основните задачи на Съвместното предприятие F4E е да управлява
европейския принос към проекта ITER. Съвместното предприятие координира
дейности и провежда необходимите обществени поръчки с цел подготвяне на
изграждането на демонстрационен термоядрен реактор и свързаните с него
съоръжения. Съвместно предприятие F4E се финансира основно от Евратом
(около 80 %) и от Франция, държавата — домакин на ITER (около 20 %).

1.25. Съгласно актуалния прогнозен разчет на Комисията относно общия

бюджет от Евратом, необходим на F4E за финансиране на европейската част от
изпълнението на проекта ITER и свързаните с него дейности, той възлиза на
15 млрд. евро (по текущи стойности) за периода до 2035 г. Държавата — домакин
на ITER (Франция), и държавите — членки на Евратом (включително асоциираните
държави Швейцария и Обединеното кралство до 2020 г.), трябва да предоставят
допълнителни 3,2 млрд. евро 14.

1.26. На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от ЕС и Евратом.

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС (Евратом)
и Обединеното кралство е сключено на 30 декември 2020 г. В това споразумение
се посочва, че Обединеното кралство участва и допринася за програмите на ЕС,
изброени в протокол I, включително програмата за научни изследвания
и обучение на Евратом и дейностите на F4E по ITER. Въпреки това, тъй като
протоколът не е одобрен от всички страни, Обединеното кралство все още не е
асоциирано към програмата за научни изследвания и обучение на Евратом
и дейностите на F4E по ITER. Ето защо Обединеното кралство понастоящем не е
член на F4E.

13

ITER.org.

14

Прогнозни разчети въз основа на документа на Комисията COM(2017) 319 и свързания
с него работен документ на службите на Комисията SWD(2017) 232, таблица 4.
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Човешки ресурси и бюджет за плащания на съвместните
предприятия за финансовата 2021 година

1.27. За 2021 г. общият бюджет за плащания на всички съвместни

предприятия възлиза на 1,7 млрд. евро (2020 г. — 2,3 млрд. евро), от които
бюджетът за плащания на F4E възлиза на 0,8 млрд. евро (2020 г. — 0,8 млрд.
евро). Това намаление на бюджета за плащания през 2021 г. се обяснява с факта,
че за приключването на задачите по „Хоризонт 2020“ през 2021 г. съвместните
предприятия са използвали предимно неусвоените бюджетни кредити за
плащания от предходни години, пренесени към 2021 г., и все още не са получили
бюджет за авансовите плащания за проекти по новата програма от МФР.
В таблица 1.1 е представен преглед на конкретните области на иновации
и научни изследвания на съвместните предприятия, съответните им бюджети за
плащания и човешки ресурси за финансовата 2021 година.

Таблица 1.1 — Бюджети за плащания и човешки ресурси на
съвместните предприятия през 2021 г.

Съвместно предприятие

SESAR

СП за Изследване на
управлението на въздушния
трафик „Единно европейско
небе“

„Чисто
СП „Чисто въздухоплаване“
въздухоплаване“

Област на научни изследвания

Общ брой
Окончателен служители в края Окончателен
бюджет за
бюджет за
на 2021 г.
2020 г.
2021 г.
(Срочно и
(в млн. евро) договорно наети (в млн. евро)
служители и КНЕ)

Общ брой
служители в края на
2020 г.
Рамкова програма
(Срочно наети
за научни
служители,
изследвания и
договорно наети
иновации с
лица и
плащания през
командировани
2021 г.
национални
експерти)

Управление на въздушното
движение

44,6

37

119,5

38

„Хоризонт 2020“,
МСЕ (1)

„Зелена авиация“

89,3

42

356,6

43

„Хоризонт 2020“

207,1

50

241,6

53

7РП,
„Хоризонт 2020“

Отговорна ГД

ГД „Мобилност и
транспорт“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“

ИИЗ

Инициатива за иновативно
здравеопазване

Иновативно здравеопазване

„Чист водород“

СП „Чист водород“

Горивни клетки и водород

50

27

101,3

29

7РП,
„Хоризонт 2020“

KDT

Ключови цифрови технологии

Електронни компоненти и
системи

155,8

29

212,5

29

7РП,
„Хоризонт 2020“

ГД „Съобщителни
мрежи, съдържание
и технологии“

CBE

СП „Кръгова биотехнологична
Европа“

Кръгови биотехнологични
производства

127,2

22

191,2

23

„Хоризонт 2020“

ГД „Научни
изследвания и
иновации“

EU-Rail

СП „Европейски железопътен
транспорт“

Европейска система за
железопътно движение

42,7

19

75,8

24

„Хоризонт 2020“

ГД „Мобилност и
транспорт“

EuroHPC

СП „Европейски
високопроизводителни
изчислителни технологии“

Суперкомпютри и обработка на
големи масиви данни

207,5

15

181,5

11

„Хоризонт 2020“,
МСЕ (1)

ГД „Съобщителни
мрежи, съдържание
и технологии“

F4E

Термоядрен синтез за енергия
(ITER)

Разработване и демонстриране
на термоядрена енергия

764,6

441

816,4

435

Евратом

ГД „Енергетика“

(1) По МФР за периода 2013—2020 г. EuroHPC е получило 100 млн. евро по МСЕ, а SESAR — около 10 млн. евро.

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.
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1.28. В края на 2021 г. в съвместните предприятия в рамките на програмите на

ЕС за научни изследвания и иновации са ангажирани 234 служители (срочно
наети и договорно наети служители) и осем командировани национални
експерти (2020 г. — 250 служители). В Съвместно предприятие F4E работят
439 служители (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети
служители) и двама командировани национални експерти (2020 г. —
435 служители).

Разпоредбите в областта на бюджета и освобождаването от
отговорност са сходни за всички съвместни предприятия

1.29. Европейският парламент и Съветът отговарят за годишните бюджетни
процедури и процедурите по освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия. На фигура 1.4 е
представен графикът на процедурата по освобождаване от отговорност във
връзка с изпълнението на бюджета.

Фигура 1.4 — Годишна процедура по освобождаване от отговорност
във връзка с изпълнението на бюджета

ЕСП приема
предварителни
констатации и
оценки за СП

ЕСП изпраща своя Годишен
доклад за СП на Европейския
парламент и на Съвета, в т.ч.
Декларацията за
достоверност

До 1 юни на
годината „n+1“

До 15 ноември на
годината „n+1“

До 1 март на
годината „n+1“

До 1 юли на
годината „n+1“

СП изпращат своите
предварителни
отчети на ЕСП

СП приемат
своите
окончателни
отчети

Източник: ЕСП.

Съветът приема препоръки
относно освобождаването
от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета
на СП и ги изпраща на
Европейския парламент

До средата на
февруари на годината
„n+2“

От декември на годината
„n+1“ до края на януари
на годината „n+2“
Изслушвания на директорите на
СП пред Комисията по
бюджетен контрол на ЕП (CONT)
и Бюджетния комитет на Съвета

До края на март на
годината „n+2“
Приемане на
докладите на ЕП на
пленарно заседание —
ЕП решава дали да
одобри или да отложи
освобождаването от
отговорност
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Нашият одит
ЕСП изготвя Декларация за достоверност за всяко
съвместно предприятие

1.30. Съгласно разпоредбите на член 287 от ДФЕС, Европейската сметна
палата извърши одит на:
а)

годишните отчети на деветте съвместни предприятия за финансовата година,
приключила на 31 декември 2021 година, и на

б)

законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции.

1.31. Въз основа на резултатите от извършения от нея одит Европейската

сметна палата представя на Европейския парламент и на Съвета Декларация за
достоверност за всяко съвместно предприятие относно надеждността на неговите
годишни отчети, както и относно законосъобразността и редовността на
свързаните с тези отчети операции. При необходимост ЕСП допълва
Декларациите за достоверност със значими одитни констатации (вж. глава 3),
които не са в противоречие с изразените от нея становища.

1.32. Съгласно член 70, параграф 6 и член 71 от Финансовия регламент на ЕС

одитът на надеждността на отчетите на всички съвместни предприятия е
възложен на независими външни одиторски дружества. В съответствие
с международните одитни стандарти ЕСП провери качеството на дейността,
извършена от външните одиторски дружества, и получи достатъчна увереност, че
може да разчита на техните резултати при формулирането на своите одитни
становища относно надеждността на годишните отчети на съвместните
предприятия за 2021 г.

Одитният подход на Европейската сметна палата се
основава на оценката на основните рискове

1.33. Одитите на ЕСП се разработват с оглед на разглеждането на основните

установени рискове. Годишните одити на годишните отчети на съвместните
предприятия за 2021 г. и на свързаните с тези отчети операции вземат предвид
извършената от ЕСП оценка на риска от 2021 г., която е представена накратко подолу.
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Рискът за надеждността на отчетите на съвместните предприятия е
нисък до среден

1.34. Европейската сметна палата счита, че като цяло рискът за надеждността

на годишните отчети е нисък. Отчетите на съвместните предприятия се изготвят
въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни
стандарти за публичния сектор. За EuroHPC рискът беше категоризиран като
среден поради все още неустановените процедури за признаване и управление
на активите, както и за докладването, сертифицирането и валидирането на
непаричните вноски на неговите членове.

Рискът за законосъобразността и редовността на приходите като
цяло е нисък

1.35. Тъй като приходите на съвместните предприятия през 2021 г. се състоят

главно от финансови вноски от бюджетите на Комисията за програма „Хоризонт
2020“ и Евратом, рискът за законосъобразността и редовността на приходите е
нисък за всички съвместни предприятия. Както е посочено в регламентите за
съвместните предприятия, бюджетите и произтичащите от тях приходи се
съгласуват с бюджетните органи по време на годишната процедура по бюджетно
планиране.

Рискът за законосъобразността и редовността на административните
разходи като цяло е нисък

1.36. Заплатите и административните плащания се състоят основно от рутинни

плащания. Освен това заплатите се администрират от Службата за управление
и плащане по индивидуални права на Комисията, която ЕСП одитира в рамките на
своите специфични оценки на административните разходи. В последните години
ЕСП не е констатирала съществени грешки, свързани с разходите за персонал.
Рискът за законосъобразността и редовността на процедурите за набиране на
персонал като цяло е нисък, но той е оценен като среден при съвместните
предприятия, които набират висок брой служители през първите години на
дейността си (EuroHPC), или когато в миналото са били открити сериозни слабости
при набирането на служители (F4E).
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Рискът за законосъобразността и редовността на оперативните
разходи като цяло е на средно ниво

1.37. За междинните и окончателните плащания на безвъзмездна финансова

помощ рискът беше оценен като цяло на средно ниво, тъй като те се основават на
подадените от бенефициентите декларации за разходи, които обикновено са
сложни. Освен това при плащанията на безвъзмездна финансова помощ по
„Хоризонт 2020“ сертификатите за финансовите отчети (СФО) се изискват от
бенефициента само за окончателните плащания (принцип на доверие). СФО е
фактологичен доклад, изготвен от независим одитор или държавен служител.
Целта му е да позволи на Комисията или на органа на ЕС, отпускащ безвъзмездна
финансова помощ, да провери дали разходите, декларирани във финансовите
отчети, са допустими. Тъй като последната покана за представяне на
предложения за дейности по „Хоризонт 2020“ е трябвало да бъде обявена до
декември 2020 г., съвместните предприятия не са засегнати от риск във връзка
с безвъзмездната финансова помощ през 2021 г. Той обаче е оценен като среден
за съвместно предприятие EuroHPC, което е продължило да обявява покани за
представяне на предложения със значителна стойност през 2021 г.

1.38. По отношение на разходите по договори и процедурите за възлагане на

обществени поръчки рискът е оценен като нисък за тези съвместни предприятия,
които изпълняват научноизследователски и иновационни дейности, предвид
ограниченият брой такива процедури, управлявани от тях. Рискът е повишен на
среден за F4E и EuroHPC поради сложните процедури за възлагане на обществени
поръчки за договори с висока стойност.

Рискът за управлението на бюджета е нисък до среден

1.39. Рискът се определя като среден за EuroHPC поради слабостите,

наблюдавани в процеса на планиране и мониторинг на бюджета и поради
сложността и многогодишния характер на неговите договори и дейности за
отпускане на безвъзмездна помощ, а за F4E — поради неговите сложни договори
с висока стойност. За всички останали съвместни предприятия рискът е оценен
като нисък.
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Други рискове

1.40. Пандемията от COVID-19 се отрази върху работата на ЕСП — в много

случаи ограниченията за пътуване и практиката за работа от разстояние
в съвместните предприятия и бенефициентите ни попречиха да извършваме
проверки на място, да получим оригинални документи и да проведем интервюта
със служителите на одитираните организации на място. Поради това ЕСП извърши
по-голямата част от работата си чрез документни проверки и дистанционно
събеседване. Въпреки че липсата на проверки на място може да увеличи риска от
неразкриване на грешки, получените от одитираните обекти данни ни позволиха
да завършим своята работа и да изведем съдържателни заключения.

ЕСП докладва случаите на предполагаема измама на отговорните
органи на ЕС

1.41. ЕСП си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

по въпроси, свързани с измами и други незаконни дейности, засягащи
финансовите интереси на ЕС, както и с Европейската прокуратура (EPPO) по
въпроси, свързани с потенциални престъпления срещу тези интереси. ЕСП също
така уведомява ОЛАФ и EPPO при всяко съмнение, възникнало в хода на одитната
дейност, въпреки че нашите одити не са специално разработени да разкриват
измами. За финансовата 2021 година ЕСП изпрати едно уведомление до ОЛАФ /
EPPO.
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Одитен подход на ЕСП по отношение на плащанията на
безвъзмездна финансова помощ

1.42. През 2018 г. и 2019 г. ЕСП провери, въз основа на извадка, последващите

одити на плащания на безвъзмездна финансова помощ от съвместните
предприятия, извършени от Общата служба за одит (ОСО) на ГД „Научни
изследвания и иновации“ на Комисията и от ангажирани от нея външни одитори.
Резултатите от тази проверка бяха проследени през 2020 и 2021 г. Както е
посочено в съответната глава от годишните доклади на ЕСП 15, тези проверки
разкриха трайни слабости в качеството на одита и методологични различия, които
са довели до занижаване на процента грешки за плащанията по „Хоризонт 2020“.
Освен това процентът остатъчни грешки, докладван от съвместните предприятия
в съответните им годишни отчети за дейността, не може да бъде сравнен пряко
с процента грешки, публикуван в Годишния доклад на ЕСП относно разходите на
Комисията за научни изследвания 16.

1.43. Ето защо по отношение на одита на плащанията на безвъзмездна

финансова помощ от осем съвместни предприятия, изпълняващи проекти по
„Хоризонт 2020“ и 7РП, ЕСП допълни действията за получаване на увереност от
последващия одит с подробен одит при бенефициентите (преки проверки по
същество) за извадка от 32 операции за плащане на безвъзмездна финансова
помощ. Тези операции бяха избрани на случаен принцип (извадка по парична
стойност — MUS) от популация на всички междинни и окончателни плащания на
безвъзмездна финансова помощ, извършени от тези съвместни предприятия през
2021 г.

15

Вж. Годишния доклад на ЕСП за 2018 г., глава 5 (точки 5.31—5.34), Годишния доклад
на ЕСП за 2019 г., глава 4 (точки 4.28 и 4.29) и Годишния доклад на ЕСП за 2020 г., глава
4 (точки 4.23—4.30), в които се посочва, че за разлика от метода на изчисление на ЕСП,
представителният процент грешки на ОСО за всяка одитирана операция по „Хоризонт
2020“ се изчислява въз основа на общата сума, посочена в декларацията за разходи,
а не на сумата на съответния разходен елемент, попаднал в извадката за подробен
одит и повторно извършване на одит.

16

За разлика от процента грешки, изчислен от ЕСП, процентът остатъчни грешки,
получен от съвместните предприятия (въз основа на резултатите от последващия одит
и съобразно формулата на ОСО от стратегията за последващ одит на „Хоризонт 2020“),
включва корекциите на всички грешки, открити в одитираните плащания, както
и корекциите на системните грешки в непроверените плащания на одитираните
бенефициенти (така нареченото „разширяване“).
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1.44. За всяко съвместно предприятие ЕСП изготви своето становище за

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания въз
основа на отделни оценки на следните количествени елементи:
а)

процента грешки за всяко отделно СП въз основа на резултатите от
последващите одити на Комисията (ОСО) по отношение на техните плащания
на безвъзмездна финансова помощ. Това включи оценка на точността
и пълнотата на изчисленията на представителния процент грешки и процента
остатъчни грешки;

б)

общия процент грешки въз основа на резултатите от извършените от ЕСП
проверки по същество на плащанията на безвъзмездна финансова помощ; и

в)

констатациите, свързани с операциите на конкретно съвместно предприятие
в рамките на извършените от ЕСП проверки по същество.
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Глава 2
Обобщено представяне на одитните резултати
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Въведение
2.1. В настоящата глава е представен преглед на резултатите от извършения от

ЕСП годишен одит на съвместните предприятия за финансовата 2021 година, в т.ч.
дейността по хоризонтални въпроси, свързани с човешките ресурси, както и друга
одитна дейност, обхващаща всички съвместни предприятия и извършена от ЕСП
в течение на същата година. Въз основа на одитната си дейност ЕСП предлага
няколко действия, които да бъдат предприети от съвместните предприятия.
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След извършения годишен одит за
2021 г. ЕСП изрази одитни становища
без резерви за всички съвместни
предприятия
2.2. Като цяло извършеният от ЕСП одит на годишните отчети на съвместните

предприятия за финансовата година, приключила на 31 декември 2021 г., както
и на свързаните с тези отчети операции, не разкри никакви сериозни проблеми,
както и през предходните години.

Одитни становища без резерви относно надеждността на
отчетите на всички съвместни предприятия

2.3. Европейската сметна палата изрази одитни становища без резерви

относно годишните отчети на всички съвместни предприятия. ЕСП счита, че тези
отчети дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото
състояние на съвместните предприятия към 31 декември 2021 г., както и за
резултатите от тяхната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на приложимите
финансови регламенти и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията.
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Обръщане на внимание относно участието на ЕС в разходите по
проекта ITER

2.4. F4E поддържа разчет за общите разходи за изпълнение на своите

задължения във връзка с проекта ITER, които през 2021 г. е оценило на 18,3 млрд.
евро (по стойности от 2021 г.). В параграфа „Обръщане на внимание“ ЕСП
акцентира върху факта, че всяка промяна в ключовите допускания относно
оценката и експозицията на риска 17 може да доведе до значително увеличение
на разходите и/или допълнително забавяне на изпълнението на проекта ITER 18.
Следните събития е възможно да окажат значително въздействие върху
сроковете и разходите на ITER: новите базови параметри на проекта ITER,
планирани за първото тримесечие на 2023 г., при които ще се вземат предвид
въздействието на пандемията от COVID-19, забавянията в предоставянето на
компоненти, санкциите срещу Русия (като член на проекта ITER); неприключения
процес на получаване на одобрение от страна на органа за ядрена безопасност на
Франция на сглобяването на компонентите на шахтата за токамака; както
и очакваното преразглеждане на разчета на разходите за комплекс „Гореща
клетка“.

Оповестявания от съвместните предприятия във връзка с военната
агресия срещу Украйна

2.5. В съответствие със счетоводно правило № 19 на Комисията относно

събитията, настъпили след отчетната дата, нахлуването в Украйна, което започна
през февруари 2022 г., е некоригиращо събитие за целите на годишните отчети за
2021 г. Според годишните отчети на всички съвместни предприятия, въз основа на
фактите и обстоятелствата към момента на изготвяне на тези финансови отчети,
и по-специално на променящата се ситуация, финансовото въздействие на
руската агресия срещу Украйна върху съвместните предприятия не може да бъде
надеждно оценено.

17

Рисковата експозиция е прогнозната стойност на въздействието на риска(овете),
умножена по вероятността на риска(овете), свързан(и) с дадена дейност.

18

Параграфът за обръщане на внимание се използва, за да се привлече вниманието към
въпрос, който не представлява съществена неточност в отчетите, но е изключително
важен за разбирането на тези отчети.
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2.6. ЕСП обръща внимание на факта, че Русия е член на Международната

организация ITER-IO и има задължения да достави на мястото за монтаж на ITER
във Франция (Кадараш) няколко компонента за проектите по ITER и да предоставя
годишни вноски на ITER-IO. Следователно това създава риск от допълнителни
забавяния и увеличени разходи за проекта ITER.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на приходите, свързани
с отчетите, за всички съвместни предприятия

2.7. За всички съвместни предприятия Европейската сметна палата изразява

одитно становище без резерви относно законосъобразността и редовността на
свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г.
Европейската сметна палата счита, че операциите са законосъобразни и редовни
във всички съществени аспекти.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите, за всички съвместни предприятия

2.8. За всички съвместни предприятия Европейската сметна палата изразява

одитно становище без резерви относно законосъобразността и редовността на
плащанията, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 31
декември 2021 г. Европейската сметна палата счита, че операциите са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

2.9. На фигура 2.1 е представен преглед на развитието на годишните одитни
становища на ЕСП относно годишните отчети на съвместните предприятия
и относно приходите и плащанията от 2019 г. до 2021 г.
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Фигура 2.1 — Развитие на становищата на ЕСП относно съвместните
предприятия от 2019 г. до 2021 г.
Плащания
Приходи
Отчети

2019 г.

2020 г.

2021 г.
Становища
Становище без резерви
Становище с резерви
Отрицателно становище

Източник: ЕСП.
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Констатациите на ЕСП са насочени
към различни области, в които е
необходимо подобрение
2.10. Без да противоречи на изразените от нея становища, Европейската

сметна палата отправя редица констатации и оценки с цел да подчертае
елементите, които имат нужда от подобрение, в областите на
законосъобразността и редовността на операциите, бюджетното и финансовото
управление, непаричните вноски на други членове, системата за управление
и контрол на плащанията и човешките ресурси. По-долу е представено
обобщение на тези констатации, които са описани подробно в глава 3.

Неплащане на вноските на съвместните предприятия като
работодатели към пенсионната схема на ЕС

2.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да плащат към пенсионната
схема на ЕС само тази част от вноските на работодателя, която съответства на
дела на техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 19. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджетите на съвместните
предприятия, нито е изискала официално плащанията им, съвместните
предприятия (и техните предшественици) все още не са извършвали такива
вноски.

19

Член 83a от Регламент № 31(ЕИО), 11(ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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2.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия, с които тя

им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията за
управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските им
като работодатели към пенсионната схема на ЕС за всяко съвместно предприятие.
Те се изчисляват като процент от приходите, нефинансирани от ЕС, спрямо
общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС приходи за оперативни разходи 20.
Паричните вноски от участващите държави, които не постъпват в бюджета на ЕС,
също се считат за приходи, несвързани с ЕС. В насоките се вземат предвид само
съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица 21 при
определянето на метода на изчисляване на вноските на съвместните
предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на
приходите. В Единния основен акт 22 обаче се уточнява, че административните
разходи следва да се поделят поравно на годишна база между ЕС и другите
членове на съвместните предприятия. В съответните разпоредби на устава на
EuroHPC 23 се посочва, че ЕС следва да покрие 100 % от административните
разходи на съвместното предприятие, а в разпоредбите на устава на F4E 24 се
посочва, че вноските на членовете за административните разходи на F4E
(административни приходи) следва да не надвишават 10 % от тези разходи.
Едновременното съществуване на тези различни правни разпоредби създава
риск от възникването на различни тълкувания относно вноските на съвместните
предприятия в качеството им на работодатели, с различно финансово отражение.

Действие 1
В съответствие с член 83а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица
съвместните предприятия следва да изплащат своята част от вноската като
работодател към пенсионната схема на ЕС, когато Комисията оповести
годишното изчисление за нея.
В тази връзка съвместните предприятия, заедно с Комисията, следва да
положат усилия за допълнително съгласуване на разпоредбите от
Правилника за длъжностните лица и отделните учредителни регламенти на
съвместните предприятия относно вноските като работодател в пенсионната
схема на ЕС, когато се правят предложения за изменение на съответните
нормативни документи.

20

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.
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Липса на хармонизирано определение за
„административни разходи“ във всички съвместни
предприятия

2.13. Единният основен акт посочва, че административните разходи следва да

се покриват от финансови вноски, разделени поравно между ЕС и другите
партньори на годишна база 25. Липсата на хармонизирано определение за
„административни разходи“ в съвместните предприятия обаче е довела до това,
че всяко съвместно предприятие прилага свой собствен установен метод за
изчисляване на финансовите вноски на членовете, което се отразява на размера
на бюджетните приходи, изисквани от съвместните предприятия от техните
членове. Въпреки че съвместните предприятия по принцип приемат своя
окончателен бюджет за плащания за годината като основа за изчисляване на
„административните разходи“, не съществува хармонизиран подход за
класифициране на някои категории административни разходи, като например
разходи за консултации, проучвания, анализи, оценки и техническа помощ.

Действие 2
Съвместните предприятия, функциониращи съгласно Единния основен акт,
следва да установят общи насоки, които да хармонизират понятието за
административни разходи във всички съвместни предприятия и да се
използват като основа за изчисляване на годишните финансови вноски на
членовете.

21

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

22

Член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.

23

Съображение 22 и член 15 от приложение 1 към Регламент (ЕС) 2021/1173 на Съвета.

24

Член 12 от устава на съвместното предприятие F4E, приложен към учредителния му
регламент, и членове 2 и 3 от приложение II към устава на съвместното предприятие
F4E.

25

Член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Въпреки че средствата по програмите на съвместните
предприятия в областта на научните изследвания
и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“ са изцяло
ангажирани, значителен брой проекти ще бъдат
финализирани в рамките на новия програмен период на
МФР

2.14. В рамките на програма „Хоризонт 2020“ ЕС плаща парични вноски на

съвместните предприятия, а членовете от частния сектор предоставят два вида
непарични вноски, като инвестират свои собствени финансови и човешки ресурси,
активи и технологии (вж. каре 2.1). Участващите държави предоставят паричните
вноски директно на бенефициентите от съответната държава.

Каре 2.1
Непарични вноски на членовете от частния
сектор за оперативните дейности на
съвместните предприятия (НВОД)

Непарични вноски на членовете от частния
сектор за допълнителните дейности на
съвместните предприятия (НВДД)

Съгласно учредителните регламенти на
съвместните предприятия, всички членове от
частния сектор следва да предоставят принос с
определен минимален размер за разходите за
проектите на съвместните предприятия в
областта на научните изследвания и
иновациите. По програма „Хоризонт 2020“
НВОД се състоят от общите разходи,
направени от членовете от частния сектор при
изпълнението на научноизследователските и
иновационни дейности на съвместните
предприятия, като от тези разходи се приспада
приносът на другите членове на съвместното
предприятие (съфинансиране от ЕС, вноски от
участващите страни или
междуправителствените организации), както и
всякакви други вноски на ЕС за покриването на
тези разходи. По програми „Хоризонт Европа“
и „Цифрова Европа“ НВОД се състоят от
допустимите разходи, извършени от членове
от частния сектор за изпълнение на
дейностите на съвместното предприятие, от
които се изваждат вноските от самото
предприятие, участващите държави и всички
други вноски от ЕС за покриване на тези
разходи. Общият размер на сертифицираните
и валидирани НВОД се признава в годишните
отчети на съвместните предприятия.

По програма „Хоризонт 2020“ членовете на
някои съвместни предприятия от частния
сектор („Чисто небе“, ГКВ, БП, S2R) също
трябва да предоставят минимален размер на
непарични вноски по отношение на разходите
за „допълнителни дейности“ извън работния
план и бюджета на съвместното предприятие,
но попадащи в обхвата на общите му цели. По
програма „Хоризонт Европа“ НВДД включват
също и недопустимите разходи за дейности,
пряко финансирани от съвместното
предприятие, от които се изваждат всички
вноски от ЕС за покриване на тези разходи.
Членове от частния сектор трябва да
предоставят НВДД в допълнение към НВОД,
но за тях не е определен минимален размер.
Размерът на НВДД се определя в годишния
план за допълнителните дейности на
съвместните предприятия. Общият размер на
сертифицираните и валидирани НВДД е
оповестен в бележките към годишните отчети
на съвместните предприятия. Поради това
НВДД не подлежат на одит от ЕСП.
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2.15. Съвместните предприятия нямат крайни срокове за изпълнение на

своите проекти, финансирани по предишни МФР, ако жизненият им цикъл бъде
подновен в рамките на последващите МФР. В таблица 2.1 е представен общ
преглед на вноските на членовете за дейностите по програма „Хоризонт 2020“ на
тези съвместни предприятия в края на 2021 г. Към края на 2021 г. — осмата
година на изпълнение на програма „Хоризонт 2020“, тези съвместни предприятия
са постигнали средно 73 % от целевите нива за вноските на своите членове,
включително НВДД (или 64 %, ако НВДД се изключат). Вследствие на това
изпълнението на значителен брой проекти по „Хоризонт 2020“ ще бъде
финализирано в рамките на новата МФР за периода 2021—2027 г.

Таблица 2.1 — МФР за периода 2014—2020 г.: общ размер на
вноските на членовете (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителните регламенти на
съвместните предприятия и правни решения)
НВОД и
Парични
НВДД на
парични
Общо
вноски на вноски на
други
(г) = (а) + (б)
ЕС
членове (2)
други
+ (в)
(а)
(в)
членове (1)
(б)

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Съвместни
предприятия по
програма
„Хоризонт 2020“

585,0

789,0

Не е
приложимо

1 374,0

SESAR

1 755,0

1 228,5

965,3

3 948,8

„Чисто небе 2“ —
„Чисто
въздухоплаване“

1 638,0

1 638,0

Не е
приложимо

3 276,0

665,0

95,0

285,0

1 185,0

2 827,5

835,0
398,0

Валидирани
Докладвани и
Парични
НВОД и
невалидирани
вноски на парични вноски
НВОД на други
ЕС
на други
членове
(д)
членове
(ж)
(е)

НВДД
(з)

Общо
(и) =
(д)+(е)+(ж)+(з)

Степен на
изпълнение с
НВДД
(й) = (и) / (г)

Степен на
изпълнение
без НВДД
(к) =
((д)+(е)+(ж)) /
((а)+(б))

536,2

447,8

87,1

Не е
приложимо

1 071,0

Не е
приложимо

78 %

1 536,0

608,7

242,5

1 290,0

3 677,2

93 %

80 %

ИИЛ2 — ИИЗ

838,0

638,2

251,0

Не е
приложимо

1 727,2

Не е
приложимо

53 %

1 045,0

ГКВ2 — „Чист
водород“

545,5

50,0

51,3

1 039,0

1 685,8

161 %

85 %

Не е
приложимо

4 012,5

ECSEL — KDT

1 058,1

322,8

968,2

Не е
приложимо

2 349,1

Не е
приложимо

59 %

504,6
350,0

2 225,4
120,0

3 565,0
868,0

БП — CBE
S2R — EU-RAIL

728,2
339,2

70,1
189,6

79,9
96,4

1 646,5
208,8

2 524,7
834,0

71 %
96 %

66 %
84 %

536,0

908,0

Не е
приложимо

1 444,0

EuroHPC (3)

307,0

120,3

17,2

Не е
приложимо

444,5

Не е
приложимо

31 %

7 597,0

8 340,6

3 595,7

19 533,2

Общо

5 888,2

2 447,5

1 793,6

4 184,3

14 313,6

73 %

64 %

(1) Непарични и парични вноски от участващите държави / международни организации за оперативните дейности на съвместните предприятия
(2) Непарични вноски за други дейности извън работния план на съвместните предприятия
(3) За EuroHPC приносът от ЕС включва 100 млн. евро по МСЕ

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

2.16. Таблица 2.1 показва, че в края на 2021 г. съвместните предприятия

показват различна степен на постигане на целевите стойности по отношение на
вноските, определени в съответните им учредителни регламенти за дейностите
по „Хоризонт 2020“. Тези различия могат отчасти да се дължат на различните
области на научните изследвания, в които работят съвместните предприятия. За
ИИЗ например постигането на целевите нива за вноските на членовете е
относително слабо. Това обаче се дължи на голямата продължителност на
проектите, наложена от естеството на научните изследвания и големия мащаб на
глобалните консорциуми, които ги изпълняват. Поради това ИИЗ все още трябва
да плати 84,3 млн. евро през следващите години за текущи проекти по 7РП. За
ИИЗ увеличаващият се брой текущи проекти по множество програми от МФР,
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които се изпълняват едновременно, поражда риск административните ресурси,
необходими за ефикасното управление на тези средства, да се окажат
недостатъчни. За KDT по-ниската степен на изпълнение не е проблем, тъй като
другите членове са се ангажирали да предоставят изцяло своите НВОД чрез
подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ,
както е показано в таблица 2.2.

2.17. Що се отнася до EuroHPC, към края на 2021 г. съвместното предприятие

вече е поело задължения в размер на 180 млн. евро за съфинансиране на 50 % на
безвъзмездната помощ за научни изследвания и иновации по програма
„Хоризонт 2020“, определени като минимална цел в неговия учредителен
регламент 26. Участващите държави финансират останалите 50 % от общите
проектни разходи, а членовете от частния сектор участват само в допълнение към
максималните допустими разходи за действията с безвъзмездна помощ. Към тази
дата обаче членовете от частния сектор са докладвали непарични вноски
в размер само на 4,2 млн. евро. Следователно съществува висок риск нивото на
вноските на членовете от частния сектор в размер на 420 млн. евро, определено
в учредителния регламент на съвместното предприятие, да не бъде постигнато до
края на изпълнението на проектите, свързани с безвъзмездна финансова помощ.
Освен това съвместното предприятие все още не разполага с надеждни
процедури за валидиране и сертифициране на непаричните вноски, декларирани
от членовете от частния сектор и участващите държави. Също така EuroHPC е
единственото съвместно предприятие, което няма стратегически план за
изпълнение за постигане на целевите нива за вноските на другите членове.

Действие 3
EuroHPC следва да прилага надеждни процедури за сертифициране
и валидиране на непарични вноски, както и стратегически план за
изпълнение (пътна карта) с реалистични етапни цели и годишни целеви нива
за вноските както за участващите държави, така и за членовете от частния
сектор на програмно равнище.

2.18. Както е показано в таблица 2.2, в края на 2021 г. всички съвместни

предприятия вече са били възложили и/или сключили договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за проекти, постигайки 100 % от максималния
размер на паричните вноски на ЕС, налични за съфинансиране на дейностите им
по „Хоризонт 2020“. Едновременно с това другите членове на съвместните

26

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета.
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предприятия (членовете от частния сектор, участващите държави
и международни организации) са се ангажирали да предоставят непарични
вноски за тези проекти (НВОД), като са подписали споразуменията за
безвъзмездна финансова помощ. Някои съвместни предприятия (ИИЗ, „Чист
водород“, KDT и EU-Rail) очакват да привлекат от своите частни членове средства
над минималната цел за НВОД, определена в съответните им учредителни
регламенти или правни решения. Тъй като всички покани за представяне на
предложения по „Хоризонт 2020“ вече са били приключени до края на 2020 г.,
съществува голям риск CBE и EuroHPC да не постигнат минималната цел за НВОД
от своите членове от частния сектор до края на изпълнението на проектите
с безвъзмездна помощ по „Хоризонт 2020“.

Таблица 2.2 — МФР за периода 2014—2020 г.: Вноски на членовете,
поети като задължение за оперативни разходи (в млн. евро)

Минимални
Максимална
НВОД и парични
парична вноска
вноски на други
на ЕС
членове (1)
555,8

789,0

Общо

1 344,8

Възложени и/или подписани договори и споразумения за безвъзмездна
финансова помощ
(към 31.12.2021 г.)
Съвместни
предприятия по
програма
„Хоризонт 2020“
SESAR

1 716,0

1 189,6

„Чисто небе 2“ —
2 905,6
„Чисто
въздухоплаване“

1 595,0

1 595,0

3 190,0

646,0

76,0

722,0

1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 308,8

2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 044,9

3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 353,7

ИИЛ2 — ИИЗ
ГКВ2 — „Чист
водород“
ECSEL — KDT (2)
БП — CBE (3)
S2R — EU-RAIL
EuroHPC (2) (4)
Общо

Поети
задължения за
съфинансиране
от ЕС

%

НВОД и парични
вноски на други
членове
(прогнозно
изчисление)

%

Общо

Степен на
изпълнение на
програмата

Вноски на членовете за оперативни разходи
(съгласно учредителния регламент на СП и
правни решения)

554,3

100 %

713,4

90 %

1 267,7

94 %

1 707,5

100 %

1 175,8

99 %

2 883,3

99 %

1 452,1

91 %

1 520,7

95 %

2 972,8

93 %

646,0

100 %

158,3

208 %

804,3

111 %

1 169,7
815,0
384,5
425,6
7 154,7

100 %
100 %
100 %
100 %
98 %

3 548,8
266,6
572,6
451,5
8 407,7

127 %
56 %
170 %
57 %
105 %

4 718,5
1 081,6
957,1
877,1
15 562,4

119 %
84 %
133 %
72 %
101 %

(1) Определени като минимална цел в учредителния регламент на съвместното предприятие
(2) Вноските на другите членове включват вноските от участващите държави и вноските на членовете от частния сектор
(3) Целеви нива за вноските на НВОД съгласно договореното в годишните работни планове на СП плюс намалени оперативни парични вноски
(4) Участващите държави финансират частта, която не се покрива от ЕС, а партньорите от частния сектор участват само в допълнение към максималните
допустими разходи за действията с безвъзмездна помощ

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

МСП и новите бенефициенти са по-податливи на грешки
при разходите за персонал

2.19. Както и през предходните години, извършените от ЕСП одити при

бенефициентите през 2021 г. потвърдиха наличието на системни грешки,
свързани главно с разходите за персонал. Както отбеляза ЕСП в предишните си
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годишни доклади 27 и в Специален доклад № 28/2018, методологията, използвана
при програма „Хоризонт 2020“ за изчисляване на разходите за персонал, се е
усложнила в някои отношения и това е довело до повишаване на риска от
грешки. За плащанията на безвъзмездна финансова помощ през 2021 г.
установените основни източници на грешки бяха:
o

разходи за подизпълнители, неправилно декларирани като преки разходи за
персонал;

o

неправилно изчисляване на часовите ставки и използване на данни за
планираните разходи за единичните разходи;

o

отчитане на отработените часове извън отчетния период; и

o

преки разходи за персонал, декларирани за лице, което не е било наето от
бенефициента, нито пряко свързано с проекта.

2.20. Една от стратегиите на съвместните предприятия за насърчаване на

европейските научни изследвания е да се увеличи участието на частния сектор,
по-специално на нови бенефициенти и МСП. Извършеният от ЕСП пряк одит на
плащанията на безвъзмездна финансова помощ при бенефициентите обаче
показа, че от 10-те бенефициенти от частния сектор с количествено измерими
грешки при шест МСП са открити около 90 % от общите установени грешки.

2.21. Комисията е предоставила инструмент (модул „Разходи за персонал“),
който помага на участниците да отчитат разходите за персонал, и редовно
насърчава неговото използване.

Действие 4
Съвместните предприятия следва да укрепят системите си за вътрешен
контрол с цел да преодолеят увеличения риск, свързан с МСП и новите
участници, както и да насърчават активно използването на модул „Разходи за
персонал“ от някои категории бенефициенти, които са по-предразположени
към грешки, като например МСП и новите участници.

27

Годишен доклад на ЕСП за 2017 г., точка 5.34, Годишен доклад на ЕСП за 2018 г.,
точка 5.16, Годишен доклад на ЕСП за 2019 г., точка 4.11, Годишен доклад на ЕСП за
2020 г., точка 4.13, и Годишен доклад на ЕСП за 2021 г., точки 4.12—4.16.
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Съвместните предприятия
проследяват действията по
констатациите на ЕСП от предходни
години в повечето отношения
2.22. В повечето случаи съвместните предприятия са предприели корективни
действия за изпълнение на констатациите и оценките, отправени в предишни
специфични годишни доклади на ЕСП. Подробности за тях могат да се видят
в приложенията към нашите становища в глава 3.

2.23. В каре 2.2 е представен подходът на ЕСП за оценяване на етапа на

изпълнение на последващите действия във връзка с констатациите и оценките от
предходни години.
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Каре 2.2
Подход за проследяване на изпълнението на последващите
действия по констатации и оценки от предходни години
Завършени
Съвместното предприятие е въвело съответни подобрения в отговор на
констатацията на ЕСП.
Текущи
Съвместното предприятие е започнало да въвежда съответни подобрения
в отговор на констатацията на ЕСП. Процесът обаче все още не е завършен
или въведените подобрения само частично отговарят на констатацията на
ЕСП.
Предстоящи
Съвместното предприятие не е предприело действия по констатацията на ЕСП
или неговите корективни действия не са целесъобразни.
Не е приложимо
Констатацията вече не е приложима поради замяната ѝ с нова констатация,
която включва допълнителни или коригиращи елементи, или поради
промяната на дейностите или правния контекст на съответното съвместно
предприятие. Използва се и когато разходите за решаване на проблема
надхвърлят ползите.

2.24. Фигура 2.2 показва, че за 24-те констатации и оценки, по които не са

предприети достатъчно действия до края на 2020 г., са били взети корективни
мерки през 2021 г., така че 18 констатации и оценки (75 %) са изпълнени или не са
приложими, а други 6 (25 %) са в процес на изпълнение или по тях още няма
действия в края на 2021 г. 28

28

Бележка: По отношение на SESAR, IHI, „Чист водород“, KDT и EU-Rail всички
констатации и оценки от предходни години са завършени поради корективните
действия, предприети от съвместните предприятия по време на одита през 2021 г.
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Фигура 2.2 — Действия на съвместните предприятия във връзка
с констатации и оценки от предходни години

Общо: 24

1
Предстоящи

Източник: ЕСП.

5

Текущи

13

Завършени

5

Не е приложимо
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Съвместните предприятия са
изправени пред предизвикателства,
свързани с човешките ресурси
Методология на извършения от ЕСП хоризонтален преглед

2.25. През 2021 г. ЕСП анализира състоянието на човешките ресурси

в съвместните предприятия, работещи в рамките на програма „Хоризонт 2020“.
Анализът обхвана използването на служители от агенции за временна заетост
(временни работници) и други договори за услуги, свързани с персонал, както
и планирането от страна на Комисията на човешките ресурси за новите съвместни
предприятия, създадени по МФР за периода 2021—2027 г. Въз основа на
резултатите от анализа ЕСП формулира заключения относно последиците
и рисковете в тази област. По отношение на F4E ЕСП извърши отделна оценка на
състоянието на човешките ресурси, резултатите от която са представени в края на
настоящата глава.

2.26. Анализът беше основан на данни от системата на Комисията за финанси

и електронно отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и от
годишните доклади за управлението на съвместните предприятия. Данните бяха
допълнени от интервюта със служители в съвместните предприятия и Комисията,
както и от анализ на документи и свързани с персонала данни, предоставени от
тях. За целите на анализа ЕСП също така сравни ситуацията в съвместните
предприятия с тази в изпълнителните агенции, по-специално Европейската
изпълнителна агенция за научни изследвания (REA), която участва в подобни
програми като съвместните предприятия.

2.27. Въз основа на данните и документите, събрани от съвместните

предприятия за периода 2018—2021 г., ЕСП изчисли някои основни ключови
показатели, които предоставят полезна информация за състоянието на човешките
ресурси в съвместните предприятия. Резултатите бяха допълнени от констатации
и оценки от предходни години, които са от значение в този контекст.
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Ситуацията с човешките ресурси в съвместните
предприятия е сложна в периода 2018—2021 г.

2.28. В съответствие с принцип 4 за вътрешен контрол

съвместните
предприятия следва активно да се ангажират с привличането, професионалното
развитие и задържането на работа на компетентни служители, за да изпълнят
своите цели. В този контекст ръководството следва да определи
компетентностите, необходими за подпомагане на постигането на целите,
и редовно да ги оценява за всички съвместни предприятия, като предприема
действия за преодоляване на недостатъците, когато е необходимо. Следва да
бъдат въведени механизми за заместване на служители при оперативните
дейности и финансовите трансакции, за да се гарантира непрекъснатост на
операциите.
29

2.29. По време на референтния период съвместните предприятия са оценили

риска, свързан с човешките ресурси, като среден до висок. Това се обуславя
главно от риска да няма достатъчен брой компетентни служители в даден момент
поради увеличаващото се работно натоварване, относително високия процент на
текучество на персонала и зависимостта от експертните познания на няколко
служители.

2.30. През периода 2018—2021 г. средният годишен процент на текучество на

персонала за всички съвместни предприятия, с изключение на F4E, варира от 10
до 12 %. При CBE и EU Rail се наблюдават най-високите отделни средни проценти
на текучество за този период (съответно 15 % и 19 %). За сравнение, процентът на
текучество на персонала на REA през 2021 г. е бил 6 %. Според съвместните
предприятия това се дължи главно на по-конкурентните условия за заетост
и възможностите за професионално развитие, налични в Комисията
и изпълнителните агенции. Например поради ограничения си жизнен цикъл
съвместните предприятия могат да предлагат безсрочен трудов договор на
служителите едва след седем години в сравнение с три години за други органи на
ЕС (например агенции). Освен това срочно и договорно наетите служители
в съвместните предприятия могат да кандидатстват и за свободни длъжности
в други органи на ЕС в рамките на междуведомствената мобилност.

29

Рамка за вътрешен контрол на Комисията.
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2.31. През разглеждания период средният годишен дял на временните

работници (наети чрез агенции за временна заетост) за всички съвместни
предприятия, с изключение на F4E, остава висок — около 11 % от редовния
персонал. Той е особено висок за „Чисто въздухоплаване“, CBE и EU-Rail
(съответно 13 %, 19 % и 18 %). За сравнение, през 2021 г. временните работници в
REA представляват едва 1 % от редовния персонал. Постоянно високото равнище
на временни работници в съвместните предприятия в повечето случаи се дължи
на високия процент на текучество и необходимостта от заместване на редовния
персонал в дългосрочен отпуск по болест или по време на процеса на набиране
на персонал (CBE, EU-Rail). Тази ситуация поражда значителни рискове за
съвместните предприятия по отношение на запазването на ключовите
компетентности, неясната отчетност, възможните съдебни спорове и по-ниската
ефективност на персонала, което в крайна сметка би могло да се отрази
отрицателно на цялостната им ефективност.

2.32. Допълнителен фактор за увеличаване на работното натоварване е

относително големият брой бенефициенти в консорциумите, които изпълняват
проекти на съвместните предприятия, което изисква голям обем вътрешни
проверки на заявленията за възстановяване на разходи, представени от тези
консорциуми. Съответно по време на разглеждания период един проект се е
изпълнявал от средно 21 бенефициенти в съвместните предприятия („Чисто
въздухоплаване“ и KDT са имали съответно 42 и 40 бенефициенти), в сравнение
със средно само шест бенефициенти, изпълняващи текущи проекти на REA през
2021 г.

В EuroHPC все още липсват ключови служители в края на
2021 г.

2.33. През 2020 г. ЕСП докладва, че в EuroHPC се наблюдава много несигурно

положение на персонала, и по-специално е налице необходимост от наемане на
ключов административен персонал 30. В края на 2021 г. обаче съвместното
предприятие нито е стартирало процедура за набиране на служители за
длъжността ръководител на административния и финансов отдел, нито е успяло
да приключи набирането на седем ключови административни служители с найвисок приоритет поради закъснялото одобрение на новия му учредителен
регламент през юли. Освен това съвместното предприятие е имало само двама
30

Годишен доклад на ЕСП относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата
2020 г., точка 3.9.17.
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опитни служители по проекти, които да подготвят и управляват както големи
инфраструктурни проекти, така и научноизследователски дейности по
предходната и настоящата МФР. Липсата на ключов персонал би могла да окаже
неблагоприятно въздействие върху непрекъснатостта на дейността на
съвместното предприятие и постигането на неговите цели, особено като се има
предвид високотехнологичния характер на неговите проекти и изискването за
висококвалифициран персонал с много специфични познания.

Действие 5
EuroHPC трябва да запълни ключовите административни длъжности,
необходими за осигуряване на финансовото управление и процесите на
вътрешен контрол, както и на непрекъснатостта на неговата дейност
и постигането на основните му оперативни цели.

Съвместните предприятия биха могли да се включат поактивно в процеса на планиране на човешките ресурси за
МФР за периода 2021—2027 г.

2.34. Съвместните предприятия са автономни и отговарят за набирането на

собствените си служители, както и за определяне на нуждите от персонал
и необходимите компетентности. От техните изпълнителни директори се изисква
да създадат програмна служба под тяхна отговорност, която да изпълнява всички
спомагателни задачи, произтичащи от регламентите на съвместните предприятия.
Тази служба следва да се състои от служители на съвместните предприятия и поспециално да предоставя подкрепа за поддържането на добра счетоводна
система, да управлява изпълнението на работните програми на съвместните
предприятия и да предоставя навременна информация и подкрепа на техните
членове и консултативни групи 31.

31

Член 19 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета, член 9 от Регламент (ЕС) 2021/1173 на
Съвета.
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2.35. Съвместните предприятия докладват, че планирането на техните ресурси

по МФР за периода 2021—2027 г. е извършено изключително от Комисията, и поспециално от генералната дирекция (ГД), отговорна за съответното съвместно
предприятие, и ГД „Бюджет“. Резултатите от тази процедура определят
човешките ресурси за всяко съвместно предприятие, посочени в законодателните
финансови обосновки (ЗФО), включени в предложението на Комисията за
съответен регламент на Съвета 32. В този контекст е важно също така да се
отбележи, че Комисията трябва да работи със стабилни допускания за персонала
на органите на ЕС. Освен това Съветът е разгледал внимателно броя на срочно
и договорно наетите служители в съвместните предприятия, планирани
в съответните предложения на Комисията, преди да приеме новите учредителни
регламенти за съвместните предприятия в рамките на МФР за периода 2021—
2027 г.

2.36. Тези законодателни финансови обосновки служат като отправна точка за

обсъждането на числеността на персонала в годишното щатно разписание за
целия програмен период. Те определят максималния годишен брой на
служителите (в ЕПРВ) за всяка категория служители (срочно наети служители,
договорно наети служители, командировани национални експерти), както
и съответните функционални групи и степени. Повечето съвместни предприятия
докладват, че след вътрешния процес на планиране на бюджета и ресурсите
тяхното ръководство не е било включено в процеса на преговори между
съответната отговорна ГД и ГД „Бюджет“. Те също така докладват, че не са били
достатъчно информирани за модела на производителност, който Комисията
използва за определяне на човешките ресурси, необходими за изпълнение на
техните програми в рамките на новата МФР, нито за основата за определяне на
горна граница на числеността на персонала, въпреки увеличения бюджет, който
трябва да бъде изпълнен. Тъй като съвместните предприятия са автономни
и отговорни за изпълнението на своите работни програми, ЕСП счита, че е
можело те да бъдат включени по-добре в процеса на планиране на човешките
ресурси по МФР за периода 2021—2027 г.

32

COM(2021) 87 окончателен от 23.2.2021 г. и COM(2020) 569 окончателен от 18.9.2020 г.
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Съвместните предприятия не разполагат с общи
инструменти и насоки относно разчета на човешките
ресурси

2.37. Изпълнителният директор на съвместното предприятие следва да

осигури устойчиво и ефикасно управление на организацията и ефективно
изпълнение на работната му програма и следва да изготви и представи за
приемане от управителния съвет проекта за годишен бюджет и щатното
разписание 33.

2.38. Понастоящем съвместните предприятия не разполагат с инструмент за
отчитане на времето по дейности. Поради това броят на служителите, които
следва да бъдат разпределяни за дадена дейност всяка година, се основава на
разчети, а не на действително отработено време по дейности през годината.
Липсата на инструмент за отчитане на времето поражда риск оценките на
нуждите от човешки ресурси да не са достатъчно надеждни, което води до
неефективно разпределение на ресурсите по дейностите в рамките на
организацията.

Действие 6
Съвместните предприятия следва да въведат система за отчитане на времето,
за да получат обективни данни за използването на човешки ресурси за всяка
дейност.

2.39. Повечето съвместни предприятия са извършили оценка на нуждите от

ресурси за новата МФР (често с помощта на външен експерт) и са споделили
резултатите със съответната отговорна генерална дирекция. В тях обаче липсва
официална и обща методология за оценка на нуждите от персонал (включително
основни компетентности) за всяка организационна единица. Въвеждането на
такава методология би подпомогнало съвместните предприятия при
разработването на обективни и добре планирани показатели за работното
натоварване (движещи сили), за да се постигне оптимално разпределение на
ресурсите в рамките на организацията. При липсата на такава методология
съвместните предприятия ще продължат да прилагат различни процеси, за които
съществува риск да бъдат възприемани като непълни и/или необективни.

33

Член 19 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета, член 9 от Регламент (ЕС) 2021/1173 на
Съвета.
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Действие 7
Съвместните предприятия следва да разработят формализиран модел или
насоки за оценяването на нуждите от персонал (включително основни
компетентности) за всяка дейност и структура, с цел да се оптимизира
използването на човешките ресурси.

Недостатъци в модела за планиране на човешките ресурси,
използван за съвместните предприятия по МФР за периода
2021—2027 г.
Комисията е планирала ресурсите на съвместните предприятия без
предварителна информация за допълнителните им задачи

2.40. Както е показано на фигура 2.3, от съвместните предприятия, работещи

по програма „Хоризонт 2020“, се очаква да постигнат средна производителност от
28 млн. евро от бюджета за поемане на задължения, който да се управлява от
един еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ). Тази цел по отношение на
производителността за всяко съвместно предприятие е изчислена, като
финансовата вноска на ЕС за съвместното предприятие, определена в съответните
учредителни регламенти (по текущи цени на поетите задължения), се разделя на
броя на служителите на съвместното предприятие през 2020 г., изразен в ЕПРВ. За
съвместните предприятия, които ще бъдат създадени в рамките на МФР за
периода 2021—2027 г., целта на Комисията е до края на действие на тази МФР да
се поддържа поне сходно средно равнище на производителност като при
предишната програма „Хоризонт 2020“.
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Фигура 2.3 — Цели за човешките ресурси и производителността на
съвместните предприятия в рамките на „Хоризонт 2020“
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Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията.

2.41. Планирането от страна на Комисията на човешките ресурси за новите

съвместни предприятия, които предстои да бъдат създадени в рамките на
програма „Хоризонт Европа“, се основава на подобен модел на
производителност, при който целта за производителност за всяко съвместно
предприятие е изчислена чрез разделяне на финансовата вноска на ЕС за
съвместното предприятие (както е определена в Единния основен акт, по
постоянни цени от 2020 г.) на окончателния брой на служителите на съвместното
предприятие в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) (вж. фигура 2.4).
Комисията е определила предварително средна производителност за всички
съвместни предприятия, които имат предшественик 34, в размер на 26 млн. евро,
която да се управлява от един ЕПРВ. Тази цел следва да бъде увеличена на
28 млн. евро чрез намаляване на числеността на персонала с още 10 ЕПРВ в края
на 2023 г. Действителното равнище на това намаление обаче следва да се
основава на оценка на ефективността на операциите на съвместните
предприятия. За да постигне тази цел и да управлява увеличения бюджет на ЕС
в рамките на новата МФР, Комисията е ограничила броя на редовните служители,
34

Включително съвместно предприятие „Глобално здравеопазване“.
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поискан от съвместните предприятия, до тяхната численост за 2020 г. В резултат
на това по-ниската производителност на някои съвместни предприятия (Sesar, EU
Rail и ИИЗ) се компенсира от по-високите равнища на производителност на други
(KDT, SNS и „Чисто въздухоплаване“). Освен това в случая на KDT и EuroHPC
моделът на производителност включва само финансовите вноски на ЕС, въпреки
че приходите, които трябва да се управляват от тези съвместни предприятия,
включват както вноски на ЕС, така и национални вноски от участващите държави.

Фигура 2.4 — Разчети за човешките ресурси и цели за
производителността на съвместните предприятия съгласно Единния
основен акт
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Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията.
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2.42. ЕСП обаче отбеляза, че законодателната финансова обосновка (която

съдържа щатните разписания) е била одобрена от Комисията преди приемането
на стратегическата ѝ програма за научни изследвания и иновации и Единния
основен акт, с които на съвместните предприятия са възложени допълнителни
административни задачи. Те включват управлението на нови комитети,
разширената роля на консултативните органи, новия процес за управление на
непаричните вноски за допълнителни дейности, повишените изисквания за
докладване и нови оперативни дейности. Ето защо по време на процеса на
планиране основната трудност при оценката на нуждите от персонал е
несигурността по отношение на високите научноизследователски цели
и допълнителните административни и оперативни задачи на бъдещите съвместни
предприятия.

2.43. Тъй като планирането на човешките ресурси на съвместните

предприятия не се основава на информацията, необходима за оценка на тяхното
работно натоварване, съществува риск планираните човешки ресурси да не са
достатъчни, за да могат съвместните предприятия да изпълняват всички
възложени им задачи.

EuroHPC не е включено в модела на производителност

2.44. При планирането на човешките ресурси за новите съвместни

предприятия по МФР за периода 2021—2027 г. Комисията не е включила
в модела на производителност EuroHPC (за което, предвид политическите
приоритети, предложението на Комисията за учредителен регламент е било
прието по-рано).

2.45. С цел да си възвърне водещата позиция в областта на иновативните

високопроизводителни изчислителни технологии и квантовите изчислителни
технологии, съвместно предприятие EuroHPC е значително разширено в рамките
на новата МФР за периода 2021—2027 г. Съгласно новия му учредителен
регламент, приет през юли 2021 г., то ще трябва да усвои средства в размер на
над 7 млрд. евро. За тази цел то трябва да назначи още 39 служители, за да
постигне планираните 54 щатни бройки до края на 2023 г. 35 Поради закъснялото
приемане на новия учредителен регламент съвместното предприятие е
стартирало необходимите процедури за набиране на седем служители с найвисок приоритет едва в края на 2021 г. и не е могло да наеме допълнителни
35

COM(2020) 569 final от 18.9.2020 г.

51

служители през 2021 г. Тъй като съвместното предприятие е имало само
15 служители (4 срочно наети служители и 11 договорно наети служители) в края
на 2021 г., то може да се сблъска с предизвикателства, свързани с човешките
ресурси, при управлението на тези процедури за набиране на нови служители,
в допълнение към административните и оперативните процедури, които все още
предстои да бъдат въведени.

2.46. Както е показано на фигура 2.5, това важно съвместно предприятие има

много високи равнища на производителност от 47 млн. евро на ЕПРВ, което е
увеличило средната производителност на съвместните предприятия от 26 млн.
евро на 31 млн. евро за ЕПРВ. В резултат на това действителното средно равнище
на производителност на всички съвместни предприятия, работещи в рамките на
МФР за периода 2021—2027 г., е подобно на средното равнище на
производителност на изпълнителните агенции от 33 млн. евро, а не по-ниско,
както е било оценено по време на планирането.

2.47. Въпреки че всички съвместни предприятия изпълняват сравнително

сложни дейности, техните цели по отношение на производителността варират от
13 млн. евро до 51 млн. евро на ЕПРВ (вж. фигура 2.5), като са най-ниски за SESAR
и EU-Rail и най-високи за KDT, EuroHPC и SNS.
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Фигура 2.5 — Разчети за човешките ресурси и цели за
производителността на съвместните предприятия в рамките на МФР
за периода 2021—2027 г.
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Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията.
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Размерът и специфичните фактори на работното натоварване не са
взети предвид в достатъчна степен при планирането на ресурсите

2.48. За разлика от други органи на ЕС, като например изпълнителните

агенции, една от основните задачи на съвместните предприятия е да осигурят
включване на членове от частния сектор в техните научноизследователски
и иновационни дейности. Това включване трябва да спомогне за създаването на
общоевропейски партньорства с участници от промишления
и научноизследователския сектор, които да ускорят превръщането на научните
знания в революционни атрактивни за пазара иновации, да насърчават
развитието на иновациите в рамките на стратегическа визия, споделяна от
членовете, да отговарят на социалните предизвикателства в Европа, които
понастоящем не се вземат предвид в достатъчна степен от промишления сектор,
и да развиват полезни взаимодействия с други партньори и национални
програми.

2.49. По принцип съвместните предприятия са по-скоро малки организации

с по-малко възможности от изпълнителните агенции да увеличат
производителността си чрез икономии от мащаба. От друга страна, за да изпълнят
своята мисия, съвместните предприятия трябва да се справят с важни фактори за
работното натоварване на равнище планиране и изпълнение, които надхвърлят
управлението на безвъзмездната помощ и с които изпълнителните агенции не се
сблъскват. ЕСП отбеляза по-специално, че следните специфични фактори за
работното натоварване на СП на равнището на планирането и изпълнението не са
били взети предвид в модела на изпълнение на Комисията.

2.50. На етапа на планиране значителна част от работата на служителя,

отговорен за изпълнението на проекти в дадено съвместно предприятие, е да
координира и комуникира научните приоритети за работните програми
и съдържанието на поканите за представяне на предложения. Ето защо
служителите, отговорни за проектите, трябва да управляват и редовно да участват
в заседанията на различните органи на управление на съвместното предприятие
(управителен съвет, научен консултативен орган, представителна група на
държавите и групи на заинтересованите страни, работещи в областта на дейност
на предприятието) и да организират работни групи и прояви за привличане на
партньорите от промишления и научноизследователския сектор, участващите
държави и заинтересованите страни.
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2.51. Реализирането на проектите на съвместните предприятия е по-сложно,

отколкото това на обичайните проекти по „Хоризонт Европа“, поради насочването
на техните програми към интегрирани проекти, в които се обединяват участници
от всички етапи на цикъла на научните изследвания и иновации в сектора. За
разлика от изпълнителните агенции, съвместните предприятия трябва да
постигнат ефект на лоста при своите членове от частния сектор. Този ефект на
лоста се основава на минималното равнище на разходите (под формата на
финансови и непарични вноски), които членовете от частния сектор се ангажират
да направят при изпълнението на дейностите на съвместното предприятие за
научни изследвания и иновации. В този контекст съвместните предприятия трябва
да управляват и валидират новия вид непарични вноски за допълнителни
дейности (НВДД), докладвани ежегодно от членовете от частния сектор. За
разлика от програма „Хоризонт 2020“, този нов вид НВДД ще покрива
и недопустими разходи, направени за проекти на съвместното предприятие,
и може да бъде деклариран само за проекти, които са включени в неговата
годишна работна програма. Моделът на производителността обаче се
съсредоточава само върху управлението на средствата, предоставени от ЕС.
Поради това ЕСП счита, че най-малкото НВДД, които трябва да бъдат постигнати
от съвместните предприятия, както и финансовите вноски от участващите
държави (EuroHPC и KDT) също е трябвало да бъдат взети предвид при
изчисляването на целите за тяхната производителност.

2.52. Съвместните предприятия все още трябва да изпълняват важна част от

своите дейности по „Хоризонт 2020“ по време на новия програмен период на
МФР (вж. точки 2.15—2.17). За някои съвместни предприятия проектите по
„Хоризонт 2020“ ще продължат да се изпълняват до 2027 г., като в същото време
те трябва да управляват по-голям бюджет по програма „Хоризонт Европа“. Освен
това отговорната ГД може пряко да възложи допълнителни проектни задачи на
съвместните предприятия (напр. в рамките на МСЕ или програмата „Цифрова
Европа“).
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При планирането не са взети предвид необходимите ресурси за
новата централизирана система за управление на финансовия
принос на участващите държави

2.53. Съгласно рамковия регламент за програма „Хоризонт Европа“

съответните учредителни регламенти по МФР за периода 2021—2027 г., KDT и
EuroHPC, използвайки координиран подход, са длъжни да въведат нов
управленски процес — система за централизирано управление на финансовите
вноски (ЦУФВ), за да управляват финансовите вноски на участващите държави.
В рамките на тази система всяка участваща държава може да избере да изплаща
на съвместното предприятие съответните си финансови вноски на ниво проекти
за бенефициентите, установени в съответната държава. При този процес всяка
участваща държава също така има право на вето по отношение на въпросите,
засягащи използването на нейния финансов принос към съвместното
предприятие за участниците, установени на нейната територия. Това позволява на
участващите държави да решават, въз основа на националните си стратегически
приоритети, дали да финансират национални бенефициенти по избрани
и одобрени проекти за изследвания и иновации. От друга страна, тези съвместни
предприятия ще трябва да изпълнят плащанията за съфинансиране за всички
участващи държави, които имат различни административни структури. Те също
така трябва да управляват и наблюдават два алтернативни процеса и съответните
им административни механизми.

2.54. ЕСП отбелязва, че нуждата от допълнителни ресурси във връзка

с прилагането на планираната система за ЦУФВ не е била оценена от Комисията,
нито е била включена в първоначалните разчети на броя на служителите на
съвместните предприятия във връзка с изпълнението на техните нови програми
за научни изследвания и иновации. Тази липса на планиране в съчетание
с липсата на ИТ инструменти и подкрепа от страна на Комисията може да засегне
изпълнението на програмите на съвместните предприятия и постигането на
необходимото ниво на вноски от другите членове. Ако централизираното
управление на финансовите вноски трябва да се извършва ръчно, това ще изисква
много човешки ресурси.
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Зависимостта на F4E от външен персонал се е увеличила
през последните години

2.55. През последните години F4E е станало все по-зависимо от външен

персонал. През 2019 г. външният персонал представлява 62 % от служителите по
щатно разписание. Според настоящия план за стратегическите ресурси на
съвместното предприятие за периода 2021—2027 г. обаче се предвижда
външният персонал да се увеличи през 2022 г. до 93 % от максималния брой на
законоустановените служители, одобрен от Комисията, след което постепенно да
намалее до 70 % до 2027 г. (вж. фигура 2.6).

Фигура 2.6 — Използване на външен персонал за периода 2021—
2027 г.
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Щатен персонал на F4E + командировани национални експерти - предложение на ГД „Бюджет“ за допълнителни бройки
законоустановен персонал
Външен персонал
Все още неопределена категория служители
Външен персонал като процент от законоустановения персонал

Източник: ЕСП въз основа на данни на F4E.

2.56. Въз основа на своя план за стратегическите ресурси за периода 2021—

2027 г., в контекста на преговорите за бюджета за 2023 г. F4E е поискало
увеличение на персонала с 34 щатни бройки. Въпреки че Комисията признава, че
настоящият брой на законоустановения персонал е недостатъчен поради
голямата сложност на проекта ITER, тя е предоставила 10 допълнителни щатни
бройки и механизъм за забавено постепенно премахване на щатни бройки към
края на проекта, при условие че допълнителният персонал работи по критични

57

въпроси и организационната структура на съвместното предприятие бъде
преразгледана. Фигура 2.7 показва, че в рамките на МФР за периода 2021—
2027 г. разликата в броя на законоустановения персонал, предоставен от
Комисията на F4E, и нуждите от такъв персонал, предвидени в стратегическия
план за ресурсите на съвместното предприятие, ще достигне върховата си
стойност през 2023 г. и след това постепенно ще намалява до 2027 г.

Фигура 2.7 — Прогнозен недостиг на щатни служители в F4E
в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.
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ресурсите на F4E за периода 2021—2027 г.

Източник: ЕСП въз основа на данни на F4E.

2.57. Освен това пандемията от COVID-19 също може да е повлияла на

състоянието на човешките ресурси на F4E, по-специално чрез увеличаването на
разходите за външен персонал и забавянето на напредъка по проекта. Новите
параметри на проекта ITER, които ITER-IO планира за първата половина на 2023 г.,
ще вземат това предвид и ще предложат преразглеждане на графика. Тези нови
базови параметри и свързаните с тях изисквания могат да се отразят на бъдещите
нужди от човешки ресурси на F4E и заявките по МФР за периода 2021—2027 г.
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2.58. Силната зависимост на съвместното предприятие от външен персонал

създава предизвикателства и рискове за работната среда. В своя доклад за 2019 г.
ЕСП очертава рисковете, свързани с такива високи равнища на външен персонал,
като например риска от незадържане на приоритетни и специализирани ключови
компетентности и риска от неефективно управление на човешките ресурси
поради неясното разделение на отговорности между персонала на съвместното
предприятие и външните ресурси 36.

Действие 8
Ръководството на F4E следва да засили вече предприетите мерки за
смекчаване на рисковете, свързани с използването на външен персонал, поспециално риска от неефективно управление поради неясното разделение на
отговорностите между щатния и външния персонал.

36

Годишен доклад на ЕСП относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата
2019 г., точка 3.9.19.
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Други публикации на ЕСП, свързани
със съвместните предприятия
2.59. Освен годишния доклад от одита на годишните отчети на съвместните

предприятия, през 2021 г. Европейската сметна палата изготви и специални
доклади и прегледи, свързани със съвместните предприятия (вж. фигура 2.8).
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Фигура 2.8 — Други актуални публикации на ЕСП, свързани със съвместните предприятия и/или научните
изследвания
Специален доклад 19/2020 на ЕСП
„Цифровизация на промишлеността в ЕС — амбициозна
инициатива, чийто успех зависи от непрекъснатите усилия
на ЕС, националните правителства и предприятията“

Преглед 01/2021 на ЕСП
„Първоначалният принос на ЕС към мерките на
общественото здравеопазване за борба с COVID-19“

Специален доклад 05/2022 на ЕСП
„Киберсигурност в институциите, органите и агенциите на ЕС
— нивото на подготвеност като цяло не съответства на
заплахите“

Въпреки че цифровата трансформация е от съществено
значение за много предприятия от ЕС, които искат да останат
конкурентоспособни, те не се възползват изцяло от
модерните технологии за иновации.
В този контекст през 2016 г. Комисията е стартирала
инициативата за цифровизация на промишлеността в ЕС,
целяща да засили конкурентоспособността на ЕС в областта
на цифровите технологии.

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация
класифицира COVID-19 като пандемия. В Договора за
функционирането на Европейския съюз на ЕС се възлага
само подпомагаща и координираща роля в областта на
общественото здраве, което остава основна компетентност
на държавите членки.

Сериозните инциденти в областта на киберсигурността са се
увеличили повече от десет пъти между 2018 г. и 2021 г., тъй
като работата от разстояние значително увеличава броя на
потенциалните възможности за достъп за нападателите.
Обикновено сериозните инциденти са свързани с
използването на нови методи и технологии, а разследването
им и възстановяването след тях могат да отнемат седмици или
месеци. Пример за това е кибератаката срещу Европейската
агенция по лекарствата, при която настъпи изтичане и
манипулиране на чувствителни данни по начин, целящ да
подкопае доверието във ваксините.

ЕСП провери доколко ефективно е действал ЕС в подкрепа на
националните стратегии за цифровизация на
промишлеността и центровете за цифрови иновации, както и
дали Комисията и държавите членки са приложили по
ефективен начин стратегията за цифровизация на
промишлеността в ЕС.
ЕСП установи, че стратегията на Комисията за
цифровизацията на промишлеността в ЕС е поставена на
солидна основа и се подкрепя от държавите членки, но не
съдържа информация относно очакваните крайни ефекти,
показателите за резултатите и целевите нива. Това
допълнително е затруднило Комисията и държавите членки
да насочват по-добре дейността си и максимално да
увеличат своята роля. Освен това държавите членки не са
били насърчавани да разпределят в инициативата
финансовите средства по ЕСИ.
ЕСП препоръчва Комисията да предложи своята подкрепа на
държавите членки с цел идентифициране на техните
пропуски във финансирането, подобряване на мониторинга и
предприемане на допълнителни действия за постигане на
подходящите нива на широколентова свързаност.
Подробна информация относно одитните заключения,
съответните препоръки и отговорите на одитирания обект
могат да се намерят на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.

Източник: ЕСП.

ЕСП прегледа първоначалните действия на ЕС в отговор на
пандемичните мерки, приети в периода от 3 януари до 30
юни 2020 г., като се съсредоточи върху използването на
рамката на ЕС за справяне с трансграничните заплахи за
здравето, допълнителните действия на ЕС, предприети в
подкрепа на осигуряването на медицински доставки,
предпазните средства и подкрепата на ЕС за
разработването на тестове и ваксини за COVID-19.
Комисията е насърчила обмена на информация между
държавите-членки и е подкрепила действия като
проучвания за COVID-19 и споразумения за закупуване на
ваксини. Съвместно предприятие „Инициатива за
иновативни лекарства“ (ИИЛ) е обявило и покана, свързана
с тестване и лечение на коронавирус.
ЕСП подчерта някои предизвикателства, пред които е бил
изправен ЕС, подкрепяйки държавите членки в действията
им за борба COVID-19, като например създаване на
подходяща рамка за трансгранични заплахи за здравето,
улесняване на осигуряването на подходящи доставки и
подпомагане на разработването на ваксини.

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

Основното заключение на одиторите беше, че различните
органи на ЕС имат различно ниво на зрялост в областта на
киберсигурността и като цяло тяхната подготвеност не
отговаря на мащаба на заплахите. Институциите и органите на
ЕС нямат последователен подход към киберсигурността и
невинаги прилагат ключови механизми за контрол и добри
практики в областта на киберсигурността.
Въпреки че разликите в нивото на киберсигурност теоретично
биха могли да бъдат обяснени с различните рискови профили
и различните нива на чувствителност на данните, които
институциите обработват, одиторите подчертават, че предвид
силната взаимосвързаност на институциите на ЕС, слабостите в
областта на киберсигурността при една от тях могат да
изложат няколко други на заплахи.
Понастоящем в институциите и органите на ЕС не съществува
правна рамка за информационна сигурност и киберсигурност.

Подробна информация относно одитните заключения,
съответните препоръки и отговорите на одитирания обект
могат да се намерят на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.
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Отговори на съвместните
предприятия във връзка с глава 2
Действие 1 Съвместните предприятия (СП) ще изпълняват фактурите, издадени от
Службата на Комисията за управление и плащане по индивидуални права (PMO),
а по отношение на въпроса за законодателството, спазвано от Европейската
сметна палата, съвместните предприятия се съгласяват да работят с Комисията за
по-ясно привеждане в съответствие на съответните правни основания.
Действие 2 Определянето и преразпределянето на административните разходи
доведе до изготвянето на бюджета на всяко СП в законодателните финансови
обосновки, приложени към Единния основен акт. Поради това
„административните разходи“, съответно финансовите вноски на членовете на
СП, вече са не само дефинирани, но и количествено определени за всяко СП.
Съответно СП ще продължат да проучват подробното съдържание на
„административните разходи“ с оглед на възможностите за хармонизиране на
класификацията.
Действие 3 Съвместното предприятие потвърждава действието, предложено от
Сметната палата. Тъй като Съвместното предприятие е все още сравнително
младо, по-голямата част от работата по проверката и валидирането ще се
извърши в края на срока на действие на проектите. Съвместното предприятие ще
разгледа този въпрос своевременно. Очаква се предложеният централен
финансов механизъм (въведен съгласно новия регламент за EuroHPC) да осигури
процедурите и инструментите за планиране, необходими за подобряване на
координирането на годишните вноски с участващите държави.
Действие 4 В сътрудничество с Общия център за изпълнение (CIC) на Комисията
през 2022 г. всички СП започнаха да изпълняват действия за намаляване на
процента на грешки в съответствие с действията, предложени от ЕСП (напр.
включване на проучване на възможностите за опростени форми на разходите,
препоръчани и от ГД „Бюджет“, като единични разходи, еднократни суми и
единни ставки).
Действие 5 След като измененото щатно разписание на EuroHPC за 2021 г. беше
прието от управителния съвет на 12 ноември 2021 г., набирането на ключови
служители започна незабавно на 1 декември 2021 г. в съответствие с действието,
предложено от ЕСП.
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Действие 6 Понастоящем СП използват модула за отчитане на работното време в
системата за управление на човешките ресурси, предоставена от Комисията
(SYSPER). В сътрудничество с доставчика на услугата SYSPER ще бъдат проучени
възможностите за увеличаване на нивото на детайлите за регистриране на
работното време, проследявани в SYSPER.
Действие 7 Съвместните предприятия се споразумяват да изпълнят действието с
оглед на процеса на планиране на МФР за периода 2027—2034 г. с цел да бъдат
по-добре включени в процеса на планиране на човешките ресурси на службите на
Комисията. Съвместните предприятия са готови да предприемат това действие
въз основа на открита тристранна дискусия с ГД „Бюджет“ и своите ресорни
генерални дирекции. Дискусията следва да включва и възможността за известна
гъвкавост за СП, за да могат да приспособяват своите щатни разписания към
краткосрочни промени в работното натоварване.
2.41
SESAR 3, като тристранно съвместно предприятие, усвоява — в допълнение към
бюджета на ЕС и вноските на частни членове — вноски от Евроконтрол в размер
на около 500 милиона евро за дейности по „Хоризонт Европа“. Тъй като
същевременно Комисията не е взела предвид приноса на Евроконтрол в своя
модел на производителност, произтичащото от това по-ниско съотношение на
производителност за SESAR 3 не може да бъде пряко сравнено със
съотношението на другите СП.
Дейностите по новия стълб на системата бяха възложени на EU-Rail, за да се
гарантира, че научните изследвания и иновациите включват системен поглед
върху развитието и трансформацията на железопътната система и постигат
въздействие. Тези дейности изискват допълнителни ресурси, за да се постигне попряко управление и надзор. Въпреки че се счита, че тази дейност е свързана с
бюджет от над 30 милиарда евро във фазата на миграция и разгръщане, тя не
беше включена в модела на производителност на Комисията, което доведе до понисък коефициент на производителност за EU-Rail.
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Глава 3
Декларации за достоверност
относно съвместните предприятия на ЕС
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3.1. Информация в подкрепа на
декларациите за достоверност
Основание за изразяване на становище

3.1.1. Европейската сметна палата извърши своя одит в съответствие

с международните одитни стандарти и етичните кодекси на Международната
федерация на счетоводителите (IFAC) и международните стандарти на
върховните одитни институции (МСВОИ) от Международната организация на
върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). Отговорностите на ЕСП съгласно тези
стандарти са описани подробно в раздела „Отговорност на одитора“ от
настоящия доклад. Европейската сметна палата е независима институция
в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, публикуван
от Съвета за международни етични стандарти на счетоводителите (СМЕСС), и се
придържа към етичните изисквания, приложими към извършвания от нея одит.
Европейската сметна палата е изпълнила другите си етични задължения
в съответствие с тези изисквания и с Кодекса на СМЕСС. Считаме, че събраните
одитни данни са достатъчни и подходящи за обосноваване на нашето становище.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо
управление

3.1.2. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и финансовите регламенти

на съвместните предприятия, ръководството на съвместните предприятия
отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за
законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тях. Тази
отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за
вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансови
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите
произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за
осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената
във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба за
органите, които ги управляват.
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3.1.3. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка

на способността на съвместното предприятие да продължи да работи като
действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана
с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводна отчетност на
база принципа на действащо предприятие, освен в случай, че ръководството
възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати неговата дейност, или
ако няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

3.1.4. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху
процедурата за финансово отчитане на съвместните предприятия.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите
и на операциите, свързани с тях

3.1.5. Целта на Европейската сметна палата е да получи достатъчна

увереност, че отчетите на съвместните предприятия не са засегнати от
съществени неточности и че операциите са законосъобразни и редовни. Въз
основа на извършения одит ЕСП също така следва да представи на Европейския
парламент и на Съвета декларации за достоверност относно надеждността на
отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на операциите.
„Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не
представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните
съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба.
Те могат да се дължат на измами или на грешки и се считат за съществени, ако
може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят
на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези
отчети.

3.1.6. В областта на приходите Европейската сметна палата проверява

средствата от вноски, получени от Комисията, други партньори или участващи
държави, и прави преглед на процедурите на съвместните предприятия за
събиране на други приходи, ако е приложимо.
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3.1.7. В областта на разходите ЕСП проверява операциите по извършване на

плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази
проверка включва всички категории плащания (включително извършените за
закупуване на активи), които са различни от авансовите плащания, към момента
на тяхното извършване. ЕСП проверява авансовите плащания, когато получателят
на финансови средства представи доказателства за правилното им използване,
а съвместните предприятия приемат тези доказателства и уравнят авансовото
плащане през същата година или по-късно.

3.1.8. В съответствие с МОС и МСВОИ по време на целия одит ЕСП упражнява
професионална преценка и поддържа отношение на професионален
скептицизъм. Европейската сметна палата също така:
—

идентифицира и оценява рисковете от съществени неточности в отчетите или
съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка
на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на
грешки; разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези
рискове. ЕСП получава одитни доказателства, които са достатъчни
и подходящи като база за предоставяните от нея становища. Рискът да не
бъдат разкрити съществени неточности или несъответствия е по-голям,
когато те произтичат от измами, отколкото от грешки, тъй като измамата
може да включва тайно споразумение, фалшификация, преднамерен
пропуск, неточно представяне на информация или пренебрегване на
вътрешния контрол.

—

запознава се с вътрешния контрол, свързан с конкретния одит, с оглед
разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не
с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния
контрол.

—

прави оценка на уместността на използваните счетоводни политики и на
основателността на счетоводните разчети и свързаните с тях оповестявания,
направени от ръководството;
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—

формулира заключение относно уместността на използването от
ръководството на счетоводно отчитане на база действащо предприятие и,
въз основа на получените одитни доказателства, заключава дали е налице
съществена несигурност, свързана със събития или условия, които могат да
породят сериозни съмнения относно способността на съответното съвместно
предприятие да продължи да функционира като действащо предприятие.
Ако ЕСП заключи, че е налице съществена несигурност, тя трябва да обърне
внимание в своя одитен доклад на съответните оповестявания в отчетите
или, в случай че тези оповестявания са недостатъчни, да измени своето
становище. Заключенията на ЕСП се основават на одитни доказателства,
получени до датата на изготвяне на одитния доклад. Бъдещи събития или
условия обаче могат да принудят съответната организация да преустанови
съществуването си като действащо предприятие;

—

оценява цялостното представяне, структурата и съдържанието на отчетите,
в т.ч. всички оповестявания, както и дали отчетите представят достоверно
съответните операции и събития.

—

получава достатъчни и уместни одитни доказателства във връзка
с финансовата информация за съвместните предприятия, за да изрази
становище относно отчетите и свързаните с тях операции. ЕСП носи
отговорност за управлението, контрола и изпълнението на одита. Тя носи
цялата отговорност за изразеното от нея одитно становище.

—

взема предвид резултатите от одита на отчетите на съвместните
предприятия от независимия външен одитор, в съответствие с член 70,
параграф 6 от Финансовия регламент на ЕС 37.

37

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.
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3.1.9. За последващите одити на разходите по програма „Хоризонт 2020“ на

съвместните предприятия за научни изследвания отговаря Общата служба за одит
на ГД „Научни изследвания и иновации“ на Комисията. По отношение на
резултатите от последващите одити на ГД „Научни изследвания и иновации“,
в своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 38 Комисията е счела, че
рискът от грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като
се вземат предвид разходите за проверки и сложността на правилата за
възстановяване на разходите по научноизследователски проекти. Крайната цел
на Комисията е остатъчният процент грешки да е възможно най-близо до 2 % при
приключването на програма „Хоризонт 2020“.

3.1.10. ЕСП информира ръководството относно въпроси като планирания

обхват и график на одита и значимите одитни констатации, включително относно
евентуалните значителни недостатъци на вътрешния контрол, установени по
време на одита.

3.1.11. Европейската сметна палата определя кои от въпросите, разисквани

със съвместните предприятия, са от най-голямо значение при одита на отчетите
за настоящия период и следователно представляват основни одитни въпроси.
ЕСП описва тези въпроси в своя одитен доклад, освен ако по силата на действащ
закон или регламент се забранява публичното им оповестяване, или когато
в изключително редки случаи бъде взето решение, че даден въпрос не трябва да
бъде разглеждан в доклада на ЕСП, тъй като основателно може да се очаква
неблагоприятните последствия от оповестяването на тази информация да бъдат
повече от ползите за обществения интерес.

38

COM(2011) 809 окончателен.
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Съвместни предприятия, които
изпълняват рамкови програми на ЕС
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Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR)

3.2. Съвместно предприятие за
изследване на управлението на
въздушното движение в единното
европейско небе (SESAR 3)
Въведение

3.2.1. Съвместното предприятие за изследване на управлението на

въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) със седалище
в Брюксел е създадено през февруари 2007 г. по Седма рамкова програма за
научни изследвания и технологично развитие за период от осем години 39
(SESAR 1). През юни 2014 г. Съветът изменя неговия учредителен регламент
и удължава периода на действие на съвместното предприятие в рамките на
програма „Хоризонт 2020“ до 31 декември 2024 г. 40 (SESAR). През ноември 2021 г.
Съветът приема Единния основен акт, учредяващ съвместно предприятие
SESAR 3, което да замени SESAR, в рамките на програма „Хоризонт Европа“ за
периода до 31 декември 2031 г. 41

3.2.2. SESAR 3 е публично-частно партньорство за разработването на

модернизирано управление на въздушното движение (УВД) в Европа. Членовете
учредители са ЕС, представляван от Комисията, Европейската организация за
безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и над 50 организации,
представляващи целия авиационен сектор — летища, ползватели на въздушното

39

Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на
съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за
управление на въздушното движение (SESAR).

40

Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 219/2007 за създаване на съвместно предприятие за разработване на ново
поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)
относно удължаването на срока на съществуване на съвместното предприятие до
2024 г.

41

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

71
Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR)

пространство от всички категории, доставчици на аеронавигационно обслужване,
оператори и доставчици на услуги за безпилотни летателни апарати.

3.2.3. В таблица 3.2.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

Таблица 3.2.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

44,6

119,5

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

4,3

151,3

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

69,9

179,2

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

34,8

163,2

37

38

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.2.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.2.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.2.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие SESAR 3, които се състоят от
финансови отчети 42 и отчети за изпълнението на бюджета 43 за
финансовата година, приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.2.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие SESAR 3 за годината, приключила на 31 декември 2021 г., дават
вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово
състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от неговата
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на
тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия
Финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

42

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

43

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.2.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.2.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.2.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.2.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
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техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 44. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала тези плащания официално, SESAR 3
(и предшественикът му SESAR) все още не са изплащали такива вноски.

3.2.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 45. За SESAR този процент е 7,7 %, или около
52 221 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). В насоките се вземат
предвид само съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица 46
при определянето на метода на изчисляване на вноските на съвместните
предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на
приходите. Според Единния основен акт 47 обаче административните разходи
следва да бъдат разделени поравно между ЕС и другите членове на годишна
база, което предполага вноската на съвместното предприятие като работодател
да бъде 339 098 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). Едновременното
съществуване на тези различни правни разпоредби създава риск от възникването
на различни тълкувания относно изчисляването на вноските на съвместните
предприятия в качеството им на работодатели, с различно финансово отражение.

44

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

45

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

46

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

47

Член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.2.13. В таблица 3.2.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.2.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителните регламенти на
съвместните предприятия и двустранни
споразумения)
Членове

Оперативни Допълнителн
дейности и дейности (1)

ЕС (ГД „Мобилност и
транспорт“)

585,0

Евроконтрол

492,0

Членове от частния
сектор

280,0

Общо

1 357,0

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

585,0

536,2

492,0

15,7

280,0

8,7

1 357,0

560,6

Докладвани Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности
Не е
0,0
0,0
приложимо
Не е
230,8
45,0
приложимо
Не е
192,6
42,1
приложимо
Не е
423,4
87,1
приложимо

Общо

536,2
291,5
243,4
1 071,0

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.2.14. За да се очертае пълна картина на постиженията на съвместното

предприятие, следва да се вземе предвид и настоящото ниво на оперативните
задължения на неговите членове. В края на 2021 г. съвместното предприятие е
поело задължения за 555,8 млн. евро от максималната вноска на ЕС по сключени
споразумения за безвъзмездна финансова помощ и договори по програма
„Хоризонт 2020“. От тази сума около 92,5 млн. евро (или 16,6 %) предстои да
бъдат изплатени през следващите години по проекти и договори, които все още
не са завършени. От друга страна, членовете от частния сектор са поели правно
задължение да предоставят всички непарични вноски в размер на 280 млн. евро,
определени в споразумението с членове от промишления сектор, а Евроконтрол
— да предостави вноски в размер на 433,4 млн. евро, или 91 % от целта от
475 млн. евро оперативни вноски, определени в двустранното споразумение.
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3.2.15. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за

плащания на съвместното предприятие за 2021 г., които са предназначени за
проектите по „Хоризонт 2020“, е 93 %. Съвместното предприятие не е имало
почти никакви оперативни бюджетни кредити за поемане на задължения за
2021 г., тъй като е приключило последната си покана за представяне на
предложения в края на 2020 г.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.2.16. За последващите одити на плащанията по програма „Хоризонт 2020“

отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на резултатите от последващи одити, налични в края на
2021 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки
в размер на 0,7 % и процент остатъчни грешки в размер на 0,6 % при проектите по
„Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 48.

3.2.17. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 49. ЕСП откри количествено измерима грешка в един случай, при който
бенефициентът е декларирал преки разходи за персонал, които е трябвало да
бъдат докладвани като разходи за подизпълнител. Споразумението за отпускане
на безвъзмездна помощ обаче не предвижда такива разходи за бенефициента,
поради което те са недопустими.

48

Консолидиран годишен отчет за дейността на съвместно предприятие SESAR за 2021 г.,
глава 4.3.

49

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.

77
Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR)

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.2.18. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

През януари 2020 г. съвместното предприятие е получило от ГД „Мобилност
и транспорт“ допълнителни средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ)
в размер на 6 млн. евро в рамките на споразумението за делегиране за проекта U-Space
(втори и последен транш). Съвместното предприятие обаче нито е вписало получените
средства по МСЕ в бюджета за 2020 г. посредством коригиращ бюджет, нито ги е взело
предвид при планирането на действителните нужди по бюджетен ред 3700 (извършване
на много широкомащабни демонстрационни дейности). Вследствие на това от
окончателния общ наличен бюджет за плащания по бюджетен ред 3700 (извършване на
много широкомащабни демонстрационни дейности), възлизащ на 36,8 млн. евро, в края
на 2020 г. съвместното предприятие е усвоило едва 21,2 млн. евро (или 58 %).

Не е приложимо
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Отговор на съвместното
предприятие
3.2.12
Съвместното предприятие SESAR 3 възнамерява да следва „Насоки за
изчисляване на вноската на съвместните предприятия като работодатели към
пенсионната схема на ЕС“, издадени от ГД „Бюджет“ през юни 2022 г. Тези насоки
се основават изключително на Правилника за длъжностните лица, в който не се
прави разграничение между административни и оперативни приходи.
Съвместното предприятие SESAR 3 ще плати сумата, която Комисията ще
фактурира.
3.2.17
Счита се, че начинът, по който са отчетени разходите (като разходи за персонал),
е резултат от неволна грешка на бенефициера, който е малка организация и за
който това е първият проект по „Хоризонт 2020“. Разходната позиция в размер на
11 400 евро и свързаните с нея непреки разходи в размер на 2 850 евро ще бъдат
отхвърлени от съвместното предприятие SESAR 3“.
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3.3. Съвместно предприятие „Чисто
въздухоплаване“
Въведение

3.3.1. Съвместното предприятие за изпълнение на съвместната технологична

инициатива в областта на въздухоплаването със седалище в Брюксел е създадено
през декември 2007 г. съгласно Седма рамкова програма за научни изследвания
(7РП) за период от 10 години 50 („Чисто небе 1“). През юни 2014 г. Съветът
удължава периода на действие на съвместното предприятие в рамките на
програма „Хоризонт 2020“ до 31 декември 2024 г. 51 („Чисто небе 2“). През
ноември 2021 г. Съветът приема Единния основен акт, учредяващ съвместно
предприятие „Чисто въздухоплаване“, което да замени „Чисто небе 2“, в рамките
на програма „Хоризонт Европа“ за периода до 31 декември 2031 г. 52

3.3.2. „Чисто въздухоплаване“ е публично-частно партньорство за

трансформация на въздухоплаването с оглед постигане на устойчиво и неутрално
по отношение на климата бъдеще. Неговите членове учредители са ЕС,
представляван от Комисията, и организации от авиационния сектор, ангажирани
със създаването на нов стандарт за надеждни и неутрални по отношение на
климата авиационни технологии.

3.3.3. В таблица 3.3.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

50

Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на
съвместно предприятие „Чисто небе“.

51

Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното
предприятие „Чисто небе 2“.

52

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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Таблица 3.3.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

89,3

315,6

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

4,3

315,7

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

189,9

356,6

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

182,6

346,7

42

43

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.3.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.3.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.3.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети 53 и отчети за изпълнението на бюджета 54 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.3.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие „Чисто въздухоплаване“ за годината, приключила на 31
декември 2021 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за
неговото финансово състояние към 31 декември 2021 г., както и за
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие
с разпоредбите на неговия Финансов регламент и счетоводните правила,
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават
на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

53

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

54

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.3.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.3.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.3.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.3.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 55. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, „Чисто
въздухоплаване“ (и предшественикът му „Чисто небе 2“) все още не са изплащали
такива вноски.

3.3.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 56. За „Чисто въздухоплаване“ този процент е
2,3 %, или около 16 581 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.).
В насоките се вземат предвид само съответните разпоредби на Правилника за
длъжностните лица 57 при определянето на метода на изчисляване на вноските на
съвместните предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз
основа на приходите. Според Единния основен акт обаче административните
разходи следва да бъдат разделени по равно между ЕС и другите членове на
годишна база, кoeто предполага вноската на съвместното предприятие като
55

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

56

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

57

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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работодател да бъде 360 453 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.).
Едновременното прилагане на тези различни правни разпоредби създава риск от
възникването на различни тълкувания относно изчисляването на вноските на
съвместните предприятия в качеството им на работодател, с различно финансово
отражение.

Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.3.13. В таблица 3.3.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.3.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и
правни решения)
Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

1 536,0

Не е
приложимо

Не е
приложимо

2 193,8

27,4

581,3

242,5

1 290,0

2 141,2

3 948,8

1 563,4

581,3

242,5

1 290,0

3 677,2

1 755,0

0,0

1 755,0

1 228,5

965,3

2 983,5

965,3

Не е
приложимо

Общо

1 536,0

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.3.14. За да се очертае пълната картина на постиженията на съвместното

предприятие, следва да се вземе предвид и настоящото ниво на оперативните
задължения на неговите членове. В края на 2021 г. съвместното предприятие е
поело задължения за почти цялата сума на максималната вноска на ЕС от
1,716 млрд. евро по сключени споразумения за безвъзмездна финансова помощ
по програма „Хоризонт 2020“. От тази сума около 273 млн. евро (или 16 %)
предстои да бъдат изплатени през следващите години. От друга страна членовете
от частния сектор са поели правно задължение да предоставят непарични вноски
в размер на 2,1138 млрд. евро.
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3.3.15. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за

поемане на задължения и за извършване на плащания на съвместното
предприятие за 2021 г., които са предназначени за проектите по „Хоризонт 2020“,
е съответно 100 % и 83 %.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.3.16. За последващите одити на плащанията по програма „Хоризонт 2020“

отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на резултатите от последващи одити, налични в края на
2021 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки
в размер на 1,8 % и процент остатъчни грешки в размер на 1,0 % при проектите по
„Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 58.

3.3.17. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 59. В един случай ЕСП откри и остойности системна грешка, свързана
с неправилно изчисляване на ставката за почасово заплащане за разходите за
персонал.

58

Консолидиран годишен отчет за дейността на съвместно предприятие „Чисто
въздухоплаване“ за 2021 г., глава 4.3.

59

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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3.3.18. През 2021 г. са били одобрени редица важни документи (като

например декларации за липса на конфликт на интереси от членовете на
оценителната комисия, доклади за оценка във връзка с обществени поръчки,
доклади за оценка от процедури за подбор, решения на комисии по подбора,
решения за възлагане на поръчки и договори за назначаване) чрез копиране
и поставяне на изображението на подписа на разпоредителя с бюджетни кредити
в документ във формат Word, който след това е бил преобразуван във формат
PDF. Тази практика може да създаде правни рискове, тъй като отхвърлените
кандидати могат да оспорят редовността на подписаните документи за оценка.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.3.19. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Съвместното предприятие е увеличило значително използването на служители, наети
чрез агенции за временна заетост. Тази практика създава de-facto постоянни
длъжности, надхвърлящи предвиденото в щатните разписания. Това показва, че
броят на щатните служители на съвместното предприятие не е достатъчен за
изпълнението на неговата програма за научни изследвания и иновации и свързаните
с нея работни планове. Тази ситуация също така поражда значителни рискове за
съвместното предприятие, свързани със запазването на ключови компетентности,
създаването на неясни канали за отчетност и по-ниската ефективност на персонала,
които биха могли да се отразят отрицателно на цялостните му резултати.

Предстоящи
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Отговор на съвместното
предприятие
3.3.11
Имаме готовност и желание да разрешим въпроса също и в сътрудничество със
службите на Комисията. Съвместни предприятия заедно искаха пояснения и
насоки от Комисията във връзка с констатацията на Европейската сметна палата.
3.3.12
Както е посочено в точка 3.3.11, съвместното предприятие е съгласно да разреши
въпроса в сътрудничество със службите на Комисията. Не притежаваме обаче
правомощия да се съгласим с наличието на противоречие между подхода за
оценяване, предоставен от службите на ЕК, основан на приложимите разпоредби
от Правилника за персонала, за определяне на вноската на предприятието като
работодател към пенсионната схема на ЕС, и посочените разпоредби от Единния
основен акт.
3.3.18
Констатацията само в известна степен се отнася до ежедневните дейности на
съвместното предприятие, тъй като всички задачи, свързани с управлението на
безвъзмездни средства и експертното управление, се обработват посредством
електронните системи за управление на безвъзмездни средства. Констатацията е
взета предвид през 2022 г. Съвместното предприятие е приложило сертифициран
със знака на ЕС електронен подпис (юридически равностоен на собственоръчен
подпис).
3.3.19 (Annex: follow up of the previous year’s observation)
Положението остава непроменено спрямо миналата година. Съвместното
предприятие беше задължено постоянно да увеличава използването на временно
наети служители през последните години поради ограниченията на негъвкавото
щатно разписание, при нарастване на задачите и работното натоварване.
Понастоящем съвместното предприятие е в етап на голямо работно натоварване,
тъй като двете програми — „Чисто небе 2“ и новата програма „Чисто
въздухоплаване“ — се изпълняват успоредно. Съвместното предприятие обяви
открита процедура за възлагане на обществена поръчка, за да наеме услугите на
външна консултантска агенция за оперативна подкрепа (програма, управление на
финанси и одит, юридически услуги). Очаква се с тази подкрепа да се осигурят постабилни ресурси за работа. По-оптимално решение би било да се предостави поголяма гъвкавост на съвместното предприятие по отношение на броя на
длъжностите за договорно наети служители в щатното разписание.
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3.4. Съвместно предприятие
„Инициатива за иновативно
здравеопазване“ (ИИЗ)
Въведение

3.4.1. Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“

(съвместно предприятие ИИЛ) със седалище в Брюксел е създадено през
декември 2007 г. 60 съгласно Седма рамкова програма за научни изследвания
(7РП) за период от 10 години (ИИЛ 1). През май 2014 г. Съветът удължава периода
на действие на съвместното предприятие в рамките на програма „Хоризонт 2020“
до 31 декември 2024 г. 61 (ИИЛ 2). През ноември 2021 г. Съветът приема Единния
основен акт 62, учредяващ съвместно предприятие „Инициатива за иновативно
здравеопазване“ (ИИЗ), което да замени ИИЛ 2, в рамките на програма „Хоризонт
Европа“ за периода до 31 декември 2031 г.

3.4.2. Съвместното предприятие ИИЗ представлява публично-частно

партньорство с цел научни изследвания и иновации в областта на
здравеопазването. Целта на ИИЗ е да допринася за създаването на екосистема за
научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването в ЕС, която
улеснява превръщането на научните знания в осезаеми иновации. Тези иновации
следва да обхванат профилактиката, диагностиката, лечението и управлението на
заболяванията. Учредителните членове на съвместното предприятие са ЕС,
представляван от Комисията, Европейският координационен комитет на ИТ
в областта на радиологията, медицинското електронно оборудване
и здравеопазването (COCIR), Европейската федерация на фармацевтичните

60

Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно
предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни
лекарства.

61

Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“.

62

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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индустрии и асоциации, в т.ч. Vaccines Europe (ЕФФИА), както и EuropaBio и
MedTech Europe.

3.4.3. В таблица 3.4.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

Таблица 3.4.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

207,1

233,8

9,1

260,5

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

210,4

241,6

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

11,0

276,5

50

53

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)
Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.4.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.4.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.4.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие ИИЗ, които се състоят от
финансови отчети 63 и отчети за изпълнението на бюджета 64 за
финансовата година, приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.4.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ за годината,
приключила на 31 декември 2021 г., дават вярна представа във всички
съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември
2021 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци
и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова
година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов регламент
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.
Тези правила се основават на международно признатите счетоводни
стандарти за публичния сектор.

63

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

64

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.4.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.4.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.4.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.4.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 65. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, съвместно
предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (и предшественикът
му ИИЛ 2) все още не са изплащали такива вноски.

3.4.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 66. За съвместно предприятие „Инициатива за
иновативно здравеопазване“ този процент е 2,5 %, или около 19 693 евро на
година (въз основа на данни от 2021 г.). В насоките се вземат предвид само
съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица 67 при
определянето на метода на изчисляване на вноските на съвместните
предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на

65

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

66

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

67

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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приходите. Според Единния основен акт 68 обаче административните разходи
следва да бъдат разделени по равно между ЕС и другите членове на годишна
база, кoeто предполага вноската на съвместното предприятие като работодател
да бъде 393 856 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). Едновременното
прилагане на тези различни правни разпоредби създава риск от възникването на
различни тълкувания относно изчисляването на вноските на съвместните
предприятия в качеството им на работодател, с различно финансово отражение.

Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на 7РП

3.4.13. В таблица 3.4.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към Седма рамкова програма за научни
изследвания и технологично развитие в края на 2021 г.

Таблица 3.4.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за 7РП (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

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

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

1 000,0

938,4

0,0

0,0

1 000,0

21,9

766,7

38,0

2 000,0

960,3

766,7

38,0

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общо

938,4
826,6
1 765,0

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.4.14. По отношение на оперативните задължения на съвместното

предприятие, в края на 2021 г. то е поело задължения за 966 млн. евро от
максималната вноска на ЕС по сключени споразумения за безвъзмездна
финансова помощ по 7РП. От тази сума около 84,3 млн. евро (или 8,7 %) предстои
да бъдат изплатени през следващите години. Членовете от частния сектор са
предоставили непарични вноски със същия размер. Равнището на изпълнение на
наличните бюджетни кредити за плащания на съвместното предприятие за
68

Член 13 от приложение 1 на Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета и Член 28 от
Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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2021 г., които са предназначени за проектите по 7РП, е 80 %. Съвместното
предприятие не е имало почти никакви оперативни бюджетни кредити за
поемане на задължения за 2021 г., тъй като е приключило последната си покана
за представяне на предложения в края на 2014 г.

Изпълнение на програма „Хоризонт 2020“

3.4.15. В таблица 3.4.3 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.4.3 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)

1 638,0

ЕФФИА и асоциирани
партньори

1 638,0

Общо

3 276,0

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани Непарични
Валидирани
невалидиран
вноски за
непарични
и непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

1 638,0

838,0

0,0

0,0

1 638,0

31,9

606,3

251,0

3 276,0

869,9

606,3

251,0

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

838,0
889,2
1 727,2

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.4.16. За да се очертае пълна картина на постиженията на съвместното

предприятие, следва да се вземе предвид и настоящото ниво на оперативните
задължения на неговите членове. В края на 2021 г. съвместното предприятие е
поело задължения за 1,4521 млрд. евро или 91 % от 1,5954 млрд. евро от
максималната вноска на ЕС по сключени споразумения за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“. Това се дължи основно на факта,
че поканата за представяне на предложения от 2019 г. не е могла да обхване
всички предвидени аспекти и вноската от ЕС в бюджета е била съответно
намалена с решение на Управителния съвет. От тази сума около 616,8 млн. евро
(или 42,5 %) предстои да бъдат изплатени през следващите години. От друга
страна, членовете от частния сектор са поели правно задължение да предоставят
непарични вноски в размер на 1,5207 млрд. евро.
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3.4.17. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за

плащания на съвместното предприятие за 2021 г., които са предназначени за
проектите по „Хоризонт 2020“, е 97 %. Съвместното предприятие не е имало
почти никакви оперативни бюджетни кредити за поемане на задължения за
2021 г., тъй като е приключило последната си покана за представяне на
предложения в края на 2020 г.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.4.18. За междинните и окончателните плащания по 7РП съвместното

предприятие извършва последващи одити, а за последващите одити на плащания
по проекти по програма „Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит на ГД
„Научни изследвания и иновации“ на Комисията. Въз основа на резултатите от
последващи одити, налични в края на 2021 г., съвместното предприятие е отчело
представителен процент грешки в размер на 1,9 % и процент остатъчни грешки
в размер на 0,8 % при проектите по 7РП 69, както и представителен процент
грешки в размер на 0,97 % и процент остатъчни грешки в размер на 0,6 % при
проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 70.

69

Консолидиран годишен отчет за дейността на съвместно предприятие „Инициатива за
иновативно здравеопазване“ за 2021 г., глава 2.7.2.

70

Консолидиран годишен отчет за дейността на съвместно предприятие „Инициатива за
иновативно здравеопазване“ за 2021 г., глава 2.7.2.
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3.4.19. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 71. В един случай ЕСП откри и остойности системна грешка при разходите за
персонал, допусната в резултат на прилагането на неправилни ставки за почасово
заплащане, които не са били изчислени въз основа на приключена финансова
година. В друг случай беше установена грешка, възникнала поради липса на
необходимата придружаваща документация при декларираните разходи за
оборудване и командировки.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.4.20. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.

71

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Административният бюджет на съвместното предприятие се управлява като бюджет
с разграничения (т.е. размерът на бюджета за поемане на задължения се различава
от размера на бюджета за плащания), а повторното активиране на неизползваните
бюджетни кредити за плащания за предходни години следва да бъде ограничено до
размера на недостига на бюджетните кредити за плащания за годината при
покриване на договорните задължения за нея. Практиката на съвместното
предприятие за повторно активиране на неизползвани бюджетни кредити за
плащания от предходни години до размера на неизпълнените поети задължения за
административни разходи води до натрупването на неизползвани бюджетни кредити
за плащания. Поради въздействието на пандемията от COVID-19 върху планираните
разходи за информационни технологии, комуникация, заседания, събития и други
услуги, тази практика е довела до ниско изпълнение на бюджета по отношение на
административния бюджет на съвместното предприятие (разходи за инфраструктура
по дял 2, които представляват около 3 % от общия наличен бюджет за плащания на
съвместното предприятие), което в края на 2020 г. е било 51 %.

Завършени
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Отговор на съвместното
предприятие
3.4.11
Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ се
ангажира и желае да разреши тази ситуация в тясно сътрудничество със службите
на Комисията.
Ще следваме насоките на Комисията (последна версия от 20 юни 2022 г.) и ще
обработим плащането веднага след получаването на дебитното известие.
3.4.12
За плащането на тази част от пенсионната вноска, която е задължение на
работодателя, съвместното предприятие „Инициатива за иновативно
здравеопазване“ се придържа към насоките на Комисията, изготвени от ГД
„Бюджет“.

101
Съвместно предприятие „Чист водород“ (Clean H2)

3.5. Съвместно предприятие „Чист
водород“ (Clean H2)
Въведение

3.5.1. Съвместното предприятие за изпълнение на Съвместната технологична

инициатива за горивни клетки и водород (съвместно предприятие ГКВ) със
седалище в Брюксел е създадено през май 2008 г. съгласно Седма рамкова
програма за научни изследвания (7РП) за периода до 31 декември 2017 г. 72
(ГКВ 1). През май 2014 г. Съветът приема нов учредителен регламент и удължава
периода на действие на съвместното предприятие в рамките на програма
„Хоризонт 2020“ до 31 декември 2024 г. 73 (ГКВ 2). През ноември 2021 г. Съветът
приема Единния основен акт, учредяващ съвместно предприятие „Чист водород“,
което да замени ГКВ 2, в рамките на програма „Хоризонт Европа“ за периода до
31 декември 2031 г. 74

3.5.2. Съвместно предприятие „Чист водород“ е публично-частно

партньорство в областта на научните изследвания и иновациите в технологиите за
водород и горивни клетки. Учредители на съвместното предприятие са ЕС,
представляван от Европейската комисия, промишлената група („Водородна
Европа“) и научноизследователската група (Научни изследвания „Водородна
Европа“).

72

Регламент (ЕС) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно
предприятие „Горивни клетки и водород“.

73

Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

74

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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3.5.3. В таблица 3.5.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

Таблица 3.5.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

50,0

85,4

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

5,3

86,3

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

56,2

103,8

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

15,8

104,2

27

29

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.5.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.5.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.5.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместно предприятие „Чист водород“, които се състоят от
финансови отчети 75 и отчети за изпълнението на бюджета 76 за
финансовата година, приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.5.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместно

предприятие „Чист водород“ за годината, приключила на 31 декември
2021 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото
финансово състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от
неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите
на неговия Финансов регламент и счетоводните правила, приети от
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

75

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

76

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.5.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.5.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.5.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.5.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 77. Тъй като
77

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, съвместно
предприятие „Чист водород“ (и предшественикът му „ГКВ 2“) все още не са
изплащали такива вноски.

3.5.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 78. За съвместно предприятие „Чист водород“ този
процент е 2,9 %, или около 12 971 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.).
В насоките се вземат предвид само съответните разпоредби на Правилника за
длъжностните лица 79 при определянето на метода на изчисляване на вноските на
съвместните предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз
основа на приходите. Според Единния основен акт 80 обаче административните
разходи следва да бъдат разделени по равно между ЕС и другите членове на
годишна база, кoeто предполага вноската на съвместното предприятие като
работодател да бъде 223 642 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.).
Едновременното прилагане на тези различни правни разпоредби създава риск от
възникването на различни тълкувания относно изчисляването на вноските на
съвместните предприятия в качеството им на работодател, с различно финансово
отражение.

78

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

79

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

80

Член 15 от приложение 1 на Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета и Член 28 от
Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на 7РП

3.5.13. В таблица 3.5.2 е представен общ преглед на вноските на членовете
на съвместното предприятие към Седма рамкова програма за научни
изследвания и технологично развитие в края на 2021 г.

Таблица 3.5.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за 7РП (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и
правни решения)
Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
дейности (1)
СП

470,0
470,0
940,0

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
вноски за
невалидирани
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

470,0

407,4

19,1

0,0

470,0

17,9

443,9

4,2

940,0

425,3

463,0

4,2

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

426,5
466,0
892,5

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.5.14. В края на 2021 г. съвместното предприятие е поело задължения за

425,5 млн. евро или 95 % от 450 млн. евро от максималната вноска на ЕС по
сключени споразумения за безвъзмездна финансова помощ по 7РП. От тази сума
около 3,0 млн. евро (или 0,7 %) предстои да бъдат изплатени през следващите
години. Партньорите от частния сектор са предоставили непарични вноски със
същия размер. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за
плащания на съвместното предприятие за 2021 г., които са предназначени за
проектите по 7РП, е 97,8 %. Съвместното предприятие не е имало почти никакви
оперативни бюджетни кредити за поемане на задължения за 2021 г., тъй като е
приключило последната си покана за представяне на предложения в края на
2014 г.
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Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.5.15. В таблица 3.5.3 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.5.3 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и
правни решения)
Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани
вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

Общо

665,0

0,0

665,0

545,5

0,0

0,0

0,0

545,5

95,0

285,0

380,0

11,4

38,6

51,3

1 039,0

1 140,3

760,0

285,0

1 045,0

556,9

38,6

51,3

1 039,0

1 685,8

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.5.16. Ниското ниво на валидираните непарични вноски за оперативни

дейности от членовете от частния сектор в размер на 38,6 млн. евро се дължи на
факта, че съвместното предприятие ги е сертифицирало по-късно в програмата
„Хоризонт 2020“, когато се извършва окончателното плащане по проектите и се
изготвят сертификатите за финансовите отчети.

3.5.17. За да се очертае пълна картина на постиженията на съвместното

предприятие, следва да се вземе предвид и настоящото ниво на оперативните
задължения на неговите членове. В края на 2021 г. съвместното предприятие е
поело задължения за пълния размер на максималната вноска на ЕС от 646 млн.
евро по сключени споразумения за безвъзмездна финансова помощ и договори
по програма „Хоризонт 2020“. От тази сума около 112,6 млн. евро (или 17,8 %)
предстои да бъдат изплатени през следващите години. От друга страна членовете
от частния сектор са поели правно задължение да предоставят непарични вноски
в размер на 158,3 млн. евро.

3.5.18. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за

поемане на задължения и за извършване на плащания на съвместното
предприятие за 2021 г., които са предназначени за проектите по „Хоризонт 2020“,
е съответно 98 % и 87,8 %.
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Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.5.19. За междинните и окончателните плащания по 7РП съвместното

предприятие извършва последващи одити на ниво бенефициенти, а за
последващите одити на плащания по проекти по програма „Хоризонт 2020“
отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на резултатите от последващи одити, налични в края на
2021 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки
в размер на 2,0 % и процент остатъчни грешки в размер на 1,0 % при проектите по
7РП 81, както и представителен процент грешки в размер на 2,16 % и процент
остатъчни грешки в размер на 1,3 % при проектите по „Хоризонт 2020“
(уравнявания и окончателни плащания) 82.

3.5.20. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 83. В един случай ЕСП откри и количествено остойности грешка, възникнала
поради декларирането на завишени разходи за персонал в резултат на
административна грешка, а в друг случай — системна количествено неизчислима
грешка при контрола, свързана с липсата при бенефициента на процедура за
валидиране на изработените часове по проекта.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.5.21. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.

81

Годишен отчет за дейността на съвместно предприятие „Чист водород“ за 2021 г.,
глава 4.3.

82

Годишен отчет за дейността на съвместно предприятие „Чист водород“ за 2021 г.,
глава 4.3.

83

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Административният бюджет на съвместното предприятие се управлява като бюджет
с разграничения (т.е. размерът на бюджета за поемане на задължения се различава
от размера на бюджета за плащания), а повторното активиране на неизползваните
бюджетни кредити за плащания за предходни години следва да бъде ограничено до
размера на недостига на бюджетните кредити за плащания за годината при
покриване на договорните задължения за нея. Практиката на съвместното
предприятие за повторно активиране на неизползвани бюджетни кредити за
плащания от предходни години до размера на неизпълнените поети задължения за
административни разходи води до натрупването на неизползвани бюджетни
кредити за плащания. Поради въздействието на пандемията от COVID-19 върху
планираните разходи за информационни технологии, комуникация, командировки,
заседания, събития и други услуги, тази практика е довела до ниско изпълнение на
административния бюджет на съвместното предприятие (разходите за
инфраструктура и комуникация по дял 2, които представляват около 3 % от неговия
общ наличен бюджет за плащания), което в края на 2020 г. е било 56 %.

Завършени
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84

Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

През април 2020 г. съвместното предприятие е стартирало открита процедура за
възлагане на обществена поръчка във връзка с рамково споразумение, свързано
с изпълнението на третата фаза на проекта за установяване на схема за
сертифициране на водород, с която се цели спазването на преразгледаната
Директива за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ ІІ) 84. Въпреки че
консорциумът, който вече е бил изпълнил първите две фази на проекта, е разполагал
с повече информация, съвместното предприятие е използвало открита процедура за
възлагане на обществена поръчка за изпълнение на третата фаза на проекта.
В резултат на това един консорциум със същия координатор, който е изпълнил
предните две фази, е бил единственият кандидат. Той е представил предложение
и финансова оферта, близка до максималната прогнозна стойност на поръчката,
определена в тръжните спецификации.
Поради използването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка,
при която е налице предимство поради по-голяма информираност, изпълнението на
целта за най-добро съотношение между цена и качество не може да бъде напълно
демонстрирано. С цел подобряване на конкурентоспособността и по-добра оценка
на цената на пазара, съвместното предприятие се насърчава да извърши
предварително пазарно проучване на цените и консултация с други компании,
действащи на пазара на водород.

Не е приложимо

Директива (ЕС) 2018/2001 (преработен текст) за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Съвместното предприятие е използвало служители, наети чрез агенции за временна
заетост, за длъжността „Управление на служебните знания“ за период от около
2,5 години. Съгласно рамковото споразумение на Комисията за служителите, наети
чрез агенции за временна заетост, използването им следва да се ограничава до
канцеларска работа с еднократен или временен характер, произтичаща от
извънредно увеличаване на работното натоварване и/или извършването на
еднократна дейност, или до заемане на свободна длъжност до назначаването на
постоянен служител. Практиката на съвместното предприятие противоречи на този
принцип и на практика създава постоянна длъжност в допълнение към длъжностите,
предвидени в щатното разписание.

Завършени

112
Съвместно предприятие „Чист водород“ (Clean H2)

Отговор на съвместното
предприятие
3.5.11
Съвместни предприятия заедно искаха пояснения и насоки от Комисията във
връзка с констатацията на Европейската сметна палата. Имаме готовност и
желание да разрешим въпроса съгласно получените указания от службите на
Комисията.
3.5.12
За плащането на частта на работодателя от вноската към пенсионната схема СП
„Чист водород“ ще следва инструкциите на службите на Комисията. Въпреки това
следва да се отбележи, че съвместните предприятия вече са изготвили своя
многогодишен бюджет въз основа на общите приходи за административни
разходи, както е посочено в Единния основен акт (ЕОА). Тъй като в ЕОА за тези
приходи са определени максимални стойности, които не могат да бъдат
надвишавани, окончателното решение относно сумата, която трябва да бъде
осигурена във връзка с вноската към пенсионната схема, може да се отрази
сериозно върху капацитета на съвместното предприятие да изпълнява
планираните си дейности и свързаните с тях разходи.
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3.6. Съвместно предприятие
„Ключови цифрови технологии“
(KDT)
Въведение

3.6.1. Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи

позиции на Европа“ (съвместно предприятие ECSEL) със седалище в Брюксел е
създадено през май 2014 г. в рамките на програма „Хоризонт 2020“ за периода до
31 декември 2024 г. 85 То заменя и е приемник на съвместните предприятия ENIAC
и ARTEMIS, които приключиха дейността си на 26 юни 2014 г. През ноември
2021 г. Съветът приема Единния основен акт, учредяващ съвместно предприятие
„Ключови цифрови технологии“ (KDT), което да замени ECSEL, в рамките на
програма „Хоризонт Европа“ за периода до 31 декември 2031 г. 86

3.6.2. Съвместно предприятие KDT е публично-частно партньорство,

изпълняващо програма за научни изследвания и иновации, която има за цел да
засили стратегическата автономност на ЕС в областта на електронните
компоненти и системи. Учредители на съвместното предприятие са ЕС,
представляван от Европейската комисия, участващите държави и три асоциации
от отрасъла — Европейската асоциация за интегриране на интелигентни системи
(EPoSS), Сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа
(AENEAS) и отрасловото сдружение за модерни научни изследвания и технологии
за вградени интелигентни системи Inside Industry Association (INSIDE), които
представляват заинтересованите страни от сектора на микрои наноелектрониката, вградените/кибер-физическите системи и интегрираните
интелигентни системи.

85

Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното
предприятие ECSEL.

86

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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3.6.3. В таблица 3.6.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

Таблица 3.6.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

155,8

137,4

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

212,4

209,0

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

199,3

215,8

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

214,0

218,3

29

29

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.6.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.6.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.6.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“
(KDT), които се състоят от финансови отчети 87 и отчети за изпълнението
на бюджета 88 за финансовата година, приключила на 31 декември
2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.6.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие KDT за годината, приключила на 31 декември 2021 г., дават
вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово
състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от неговата
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на
тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия
Финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

87

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

88

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.6.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.6.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.6.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.6.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 89. Тъй като
89

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, съвместно
предприятие KDT (и предшественикът му съвместно предприятие ECSEL) все още
не са изплащали такива вноски.

3.6.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 90. Паричните вноски от участващите държави,
които не постъпват в бюджета на ЕС, също се считат за приходи, несвързани с ЕС.
За KDT този процент е 50,1 %, или около 243 904 евро на година (въз основа на
данни от 2021 г.). В насоките се вземат предвид само съответните разпоредби на
Правилника за длъжностните лица 91 при определянето на метода на изчисляване
на вноските на съвместните предприятия, в качеството им на работодатели,
в бюджета на ЕС въз основа на приходите. Според Единния основен акт 92 обаче
административните разходи следва да бъдат разделени по равно между ЕС
и другите членове на годишна база, кoeто предполага вноската на съвместното
предприятие като работодател да бъде 243 417 евро на година (въз основа на
данни от 2021 г.). Едновременното съществуване на тези различни правни
разпоредби създава риск от възникването на различни тълкувания относно
изчисляването на вноските на съвместните предприятия в качеството им на
работодатели, с различно финансово отражение.

90

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

91

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

92

Член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на 7РП

3.6.13. Съвместното предприятие е приемник на съвместните предприятия

ENIAC и ARTEMIS, приключили своята дейност на 26 юни 2014 г., и поема
изпълнението на започнатите от тях дейности по 7РП.

3.6.14. В края на 2021 г. съвместното предприятие е приключило финансово
всички текущи проекти по 7РП. Въз основа на общите разходи за договорените
дейности по 7РП и действителните плащания, извършени от съвместното
предприятие (и неговите предшественици ENIAC, ARTEMIS и ECSEL) за
съфинансиране на тези дейности, окончателният принос на членовете се
изчислява както следва: ЕС — 564,3 млн. евро, участващи държави — 812,5 млн.
евро, непарични вноски на членове от частния сектор — 2,2024 млрд. евро.

Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.6.15. В таблица 3.6.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.6.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове
ЕС (ГД „Съобщителни
мрежи, съдържание и
технологии“)
Членове от частния
сектор
Партниращи държави
(2)
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

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

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани Непарични
Валидирани
невалидирани
вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
дейности
вноски

1 185,0

1 058,1

Не е
приложимо

Не е
приложимо

1 657,5

22,2

300,6

968,2

1 170,0

450,2

Не е
приложимо

Не е
приложимо

4 012,5

1 530,5

300,6

968,2

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.
(2) Държавите участнички плащат своя принос директно на бенефициентите.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общо

1 058,1
1 291,0
450,2
2 799,3
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3.6.16. За да се очертае пълна картина на постиженията на съвместното

предприятие, следва да се вземе предвид и настоящото ниво на оперативните
задължения на неговите членове. В края на 2021 г. съвместното предприятие е
поело задължения за пълния размер на максималната вноска на ЕС от
1,170 млрд. евро по сключени споразумения за безвъзмездна финансова помощ
по програма „Хоризонт 2020“. От тази сума около 190,3 млн. евро (или 16,6 %)
предстои да бъдат изплатени през следващите години.

3.6.17. Равнището на изпълнение на наличните бюджетни кредити за

плащания на съвместното предприятие за 2021 г., които са предназначени за
проектите по програма „Хоризонт 2020“, е 85 %. Съвместното предприятие не е
имало почти никакви оперативни бюджетни кредити за поемане на задължения
за 2021 г., тъй като е приключило последната си покана за представяне на
предложения в края на 2020 г.

3.6.18. Потенциалните окончателни непарични вноски на членовете от

частния сектор за оперативни дейности по „Хоризонт 2020“ са оценени на
1,5942 млрд. евро в края на 2021 г. Следва да се отбележи, че съвместното
предприятие може да изчислява и валидира действителните стойности на
непаричните вноски от членовете от частния сектор едва след извършването на
всички плащания от него и от участващите държави и след получаването на
всички сертификати за приключване на проектите и цялата необходима
информация. В този контекст, като се има предвид, че в края на 2021 г. са
приключени само ограничен брой проекти по „Хоризонт 2020“, валидираните
непарични вноски от промишления сектор възлизат на 300,6 млн. евро. В края на
2021 г. разчетените и (към момента невалидираните) непарични вноски на
членовете от частния сектор възлизат общо на 968,2 млн. евро, въз основа на
методологията „pro-rata temporis“, приета от управителния съвет.

3.6.19. В края на 2021 г. участващите държави са подписали договорни

задължения в размер на 1,1062 млрд. евро 93 и са декларирали общо финансово
участие в размер на 450,2 млн. евро, които са платили пряко на бенефициентите
по подкрепените от тях проекти по „Хоризонт 2020“. Разликата в размера на
финансовото участие на участващите държави и финансовото участие на ЕС, която
е на стойност 1,0581 млрд. евро в края на 2020 г., се дължи на факта, че повечето

93

Тази сума се изчислява въз основа на решенията за финансиране, взети от Съвета на
публичните органи на съвместното предприятие по поканите за представяне на
предложения за периода 2014—2020 г.
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участващи държави признават и докладват своите разходи към съвместното
предприятие едва при приключването на подкрепяните от тях проекти по
„Хоризонт 2020“.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.6.20. Сключените административни споразумения от съвместните

предприятия ARTEMIS и ENIAC с националните финансиращи органи (НФО) на
държавите членки продължават да бъдат в сила след сливането на тези две
предприятия в съвместно предприятие ECSEL. Съгласно тези споразумения
стратегиите на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC за последващи одити
са разчитали в голяма степен на НФО за извършване на одит на заявките за
плащания по проектите 94. Значителните различия между методологиите
и процедурите, които се използват от националните финансиращи органи, не
позволяват на съвместно предприятие ECSEL да изчислява единен надежден
претеглен процент грешки, нито процент остатъчни грешки за плащанията по 7РП.
Тъй като общият размер на плащанията на съвместното предприятие през 2021 г.
за приключване на оставащите проекти по 7РП е само 0,6 млн. евро или 0,4 % от
общия размер на оперативните плащания, те не представляват риск от
съществени грешки за 2021 г.

3.6.21. За последващите одити на плащанията по програма „Хоризонт 2020“

отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на одитните резултати в края на 2021 г. съвместното
предприятие е докладвало представителен процент грешки за проектите по
„Хоризонт 2020“ в размер на 2,2 % и остатъчен процент грешки в размер на
1,2 % 95.

94

Съгласно стратегиите за последващ одит, приети от ARTEMIS и ENIAC, съвместно
предприятие трябва да извършва най-малко веднъж годишно оценка на това дали
информацията, получена от държавите членки, предоставя достатъчно увереност
относно редовността и законосъобразността на извършените операции.

95

Годишен отчет за дейността на съвместно предприятие KDT за 2021 г., глава 4.3.
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3.6.22. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 96. В два случая бяха открити и количествено остойностени грешки,
възникнали в резултат на декларирането на завишени разходи.

Нова централизирана система за управление на финансовия принос
на участващите държави

3.6.23. Съгласно рамковия регламент за програма „Хоризонт 2020“

и Единния основен акт, съвместното предприятие е длъжно да въведе нов
управленски процес — система за централизирано управление на финансовите
вноски (ЦУФВ), за да управлява финансовите вноски на участващите държави.

3.6.24. В рамките на така планираната система всяка участваща държава

може да избере да изплаща на съвместното предприятие съответните си
финансови вноски на ниво проекти за бенефициентите, установени в съответната
държава. При този процес всяка участваща държава също така има право на вето
по отношение на въпросите, засягащи използването на нейния финансов принос
към съвместното предприятие за участниците, установени на нейната територия,
съгласно правилата на ЕС за финансите и конкуренцията. Това позволява на
участващите държави да решават, въз основа на националните си стратегически
приоритети, дали да финансират национални бенефициенти по избрани
и одобрени проекти за изследвания и иновации.

96

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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3.6.25. От друга страна, съвместното предприятие ще трябва да изпълни

плащанията за съфинансиране за всички участващи държави, които изберат да му
предоставят техните финансови вноски. То също така ще трябва да управлява
и наблюдава два различни процеса на подкрепа на административните
споразумения с участващите държави. Всеки национален финансиращ орган
(НФО) на участваща държава следва да подпише административно споразумение
със съвместното предприятие, с което или да му даде право да извършва
плащането на националните вноски, или да координира националния трансфер
на средствата по споразуменията за плащане към бенефициентите и докладите
относно вноските.

3.6.26. ЕСП отбелязва, че нуждите на съвместното предприятие от

допълнителни ресурси във връзка с прилагането на планираната система за
централизирано управление на финансовите вноски (ЦУФВ) не са били оценени
от Комисията, нито са включени в първоначалните разчети на броя на
служителите на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на
програма „Хоризонт 2020“. Липсата на планиране при въвеждането на системата
за ЦУФВ, в съчетание със ситуацията на човешките ресурси, липсата на ИТ
инструменти и подкрепа, може да засегне изпълнението на програмите на
съвместното предприятие и постигането на необходимото ниво на вноски от
другите членове. Ако системата за централизирано управление на финансовите
вноски трябва да се изпълнява ръчно, това ще изисква много човешки ресурси.
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Констатации и оценки по други въпроси
Състояние на човешките ресурси в съвместното предприятие

3.6.27. С предложението на Комисията за изменение на Единния основен

акт 97 съвместно предприятие KDT ще бъде трансформирано в бъдещото
съвместно предприятие за интегрални схеми с нови правомощия, свързани
с изпълнението на инициативата „Интегрални схеми за Европа“ по новата МФР за
периода 2021—2027 г. В този контекст съвместното предприятие ще подпомага
разработването на иновативни полупроводникови технологии от следващо
поколение, които следва да увеличат капацитета на ЕС за производство на
интегрални схеми. Съгласно предложението съвместното предприятие ще
изпълнява проекти на стойност около 10,9 млрд. евро по новата МФР за периода
2021—2027 г. и следва да наеме още 19 служители, за да достигне предвидените
в щатното разписание от 50 служители до 2025 г. Тъй като съвместното
предприятие е имало само 29 служители (13 срочно наети служители
и 16 договорно наети служители) в края на 2021 г., то може да се сблъска със
значителни предизвикателства, свързани с човешките ресурси, при управлението
на тези процедури за набиране на нови служители, в допълнение към
административните и оперативните процедури, които все още предстои да бъдат
въведени.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.6.28. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.

97

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2085 за
създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“
по отношение на съвместното предприятие „Интегрални схеми“, COM(2022) 47 final от
8.2.2022 г.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

2020

Коментари на ЕСП

Нито предварителните годишни отчети на съвместното предприятие за 2020 г., нито
неговият доклад за бюджетното и финансовото управление за 2020 г. оповестяват
разчети на:
— финансовите вноски на участващите държави за проектите по 7РП на ARTEMIS и
ENIAC, и
— непаричните вноски на научноизследователските и развойни организации,
участващи в проекти по 7РП на ARTEMIS и ENIAC.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

Завършени
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Отговор на съвместното
предприятие
3.6.11 и 3.6.12
Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ (KDT) е готово да
разреши въпроса и да го приведе в съответствие с всички съответни регламенти в
сътрудничество със съответните служби на Комисията. След отправено общо
искане от всички съвместни предприятия към службите на Комисията, през юни
2022 г. Комисията издаде насоки за изчисляване на вноската на съвместните
предприятия като работодатели към пенсионната схема на ЕС. Понастоящем KDT
разглежда предложението и изчисленията на Комисията съгласно издадените
насоки и обсъжданията с неговите членове продължават по отношение на
вноските на участващите държави, тъй като тези вноски се плащат директно на
бенефициерите, а не на съвместното предприятие, и не са свързани с
административните разходи. Управителният съвет следва да бъде информиран
своевременно.
3.6.26
KDT не разполага с допълнителни човешки ресурси за управление на системата за
централизирано финансово управление (ЦФУ) (новата сложна задача) и
съвместното предприятие постоянно е повдигало въпроса за този риск от
недостатъчни ресурси в годишната оценка на риска. Съвместното предприятие е
поискало увеличение на ресурсите. Съвместното предприятие въвежда вътрешни
процедури, за да гарантира правилното функциониране на ЦФУ и оценява
разпределението на необходимите ресурси. Прилагането на системата за ЦФУ
може да започне най-рано при обявяването на поканата за представяне на
предложения за проектите за 2023 г.
3.6.27
Съвместното предприятие признава, че назначаването на нови 19 служители до
2025 г. е предизвикателство, което ще продължи успоредно с новите
административни и оперативни процедури, които трябва да бъдат въведени.
Важно е да се изясни графикът, тъй като има забавяния в процедурата, а
приемането на европейския законодателен акт за интегралните схеми вече е
планирано за втората половина на 2023 г. Като се има предвид този срок, първите
назначения ще се извършат едва от края на 2023 г.
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3.7. Съвместно предприятие
„Кръгова биотехнологична Европа“
(CBE)
Въведение

3.7.1. Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (съвместно

предприятие БП) със седалище в Брюксел е създадено през май 2014 г. в рамките
на програма „Хоризонт 2020“ за периода до 31 декември 2024 г. 98 През ноември
2021 г. Съветът приема Единния основен акт, учредяващ съвместно предприятие
„Кръгова биотехнологична Европа“ (CBE), което да замени БП, в рамките на
програма „Хоризонт Европа“ за периода до 31 декември 2031 г. 99

3.7.2. CBE представлява публично-частно партньорство в областта на

биотехнологичните производства. Учредители на съвместното предприятие са ЕС,
представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл,
представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП).

3.7.3. В таблица 3.7.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

98

Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното
предприятие „Биотехнологични производства“.

99

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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Таблица 3.7.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

127,1

191,2

4,6

72,2

174,8

196,6

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

5,3

111,7

Общ брой служители към 31 декември (2)

22

23

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)
Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)
Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.7.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.7.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.7.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична
Европа“ (CBE), които се състоят от финансови отчети 100 и отчети за
изпълнението на бюджета 101 за финансовата година, приключила на
31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.7.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ за годината, приключила на
31 декември 2021 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за
неговото финансово състояние към 31 декември 2021 г., както и за
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие
с разпоредбите на неговия Финансов регламент и счетоводните правила,
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават
на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

100

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

101

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.7.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.7.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.7.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.7.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 102. Тъй като
102

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, съвместно
предприятие CBE (и предшественикът му БП) все още не са изплащали такива
вноски.

3.7.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 103. За CBE този процент е 2,3 %, или около
8 085 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). В насоките се вземат
предвид само съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица 104
при определянето на метода на изчисляване на вноските на съвместните
предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на
приходите. Според Единния основен акт 105 обаче административните разходи
следва да бъдат разделени по равно между ЕС и другите членове на годишна
база, кoeто предполага вноската на съвместното предприятие като работодател
да бъде 175 756 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). Едновременното
прилагане на тези различни правни разпоредби създава риск от възникването на
различни тълкувания относно изчисляването на вноските на съвместните
предприятия в качеството им на работодател, с различно финансово отражение.

103

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

104

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

105

Член 12 от приложение 1 на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета и Член 28 от
Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.7.13. В таблица 3.7.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.7.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и правни
решения)
Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор (непарични
вноски и парични
вноски за
административни
разходи)
Членове от частния
сектор (парични
вноски за оперативни
разходи)
Общо

Дейности на Допълнителни
Намаление
СП (1)
дейности (2)

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Общо

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

Общо

975,0

Не е
приложимо

-140,0

835,0

728,2

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

728,2

462,1

2 225,4

Не е
приложимо

2 687,5

14,6

52,2

79,9

1 646,5

1 793,2

182,5

Не е
приложимо

-140,0

42,5

3,3

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

3,3

1 619,6

2 225,4

-280,0

3 565,0

746,0

52,2

79,9

1 646,5

2 524,6

(1) Целеви нива на НВОД и вноските за административни разходи съгласно договореното в годишните работни планове на СП.
(2) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП. Тяхната минимална целева стойност е повишена от 1,755 млрд. евро на 2,2254 млрд. евро за членовете
от частния сектор, за да може да се достигне общо задължение за вноските в размер на минимум 2,730 млрд. евро.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.7.14. По отношение на оперативните задължения на съвместното

предприятие, в края на 2021 г. то е поело задължения за почти цялата сума от
815,8 млн. евро от максималната вноска на ЕС по сключени споразумения за
безвъзмездна финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“. От тази сума
около 159,6 млн. евро (или 19,6 %) предстои да бъдат изплатени през следващите
години. От друга страна, членовете от частния сектор са поели правно
задължение да предоставят непарични и финансови вноски в размер на
266,5 млн. евро или 56 % от планираната цел от 475,3 млн. евро, зададена
в приетите годишни работни програми на Съвместното предприятие. Тъй като
всички покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ са
приключени в края на 2020 г., Съвместното предприятие няма да постигне
планираната цел за своите членове от частния сектор до края на програмния
период.
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3.7.15. Равнището на изпълнение на бюджетните кредити за плащания на

съвместното предприятие за 2021 г., определени за проектите по
„Хоризонт 2020“, е 71 %. Това се дължи най-вече на прекъсването и/или
удължаването на срока на последните проекти по програма „Хоризонт 2020“,
наложило се поради пандемията от COVID-19, както и на неочакваното
преустановяване на един голям проект по „Хоризонт 2020“ след банкрута на
основния бенефициент през 2021 г. Съвместното предприятие не е имало
никакви оперативни бюджетни кредити за поемане на задължения за 2021 г., тъй
като е приключило последната си покана за представяне на предложения в края
на 2020 г.

3.7.16. В края на 2021г. членовете от промишления сектор са докладвали

непарични вноски към допълнителните дейности с общ размер от 1,6465 млрд.
евро, или 74 % от целевото ниво от 2,2254 млрд. евро. Въпреки това, за 715,6 млн.
евро, или 43 % от докладваната сума, процедурата на сертификация не е
приключена. За да се осигури постигането на целевото ниво до края на
програмата, през февруари 2022 г. Управителният съвет на съвместното
предприятие е одобрил насочването на допълнителни 658 млн. евро от
инвестициите на членовете от промишления сектор към дейности през 2022 г.,
тясно свързани със стратегическите цели на предприятието. Този ангажимент на
членовете от частния сектор може да смекчи риска съвместното предприятие да
не постигне целта за непаричните вноски за допълнителни дейности до края на
програма „Хоризонт 2020“.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.7.17. За последващия одит на плащанията по програма „Хоризонт 2020“

отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на резултатите от последващи одити, налични в края на
2021 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки
в размер на 1,9 % и процент остатъчни грешки в размер на 1,2 % при проектите по
„Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 106.

106

Годишен отчет за дейността на съвместно предприятие CBE за 2021 г., глава 4.3.

133
Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (CBE)

3.7.18. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 107. В един случай ЕСП откри и остойности грешка, свързана с преките
разходи за персонал, декларирани за лице, което не е било наето от
бенефициента, нито пряко свързано с проекта.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.7.19. В приложението са представени корективните действия, предприети

в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.

107

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2019

Общият размер на непаричните вноски за допълнителни дейности от 916 млн. евро
в края на 2019 г. включва около 216 млн. евро непарични вноски, докладвани за 2019 г.,
за които обаче процесът на сертифициране не е завършен поради пандемията от COVID19.

Завършени

2020

Съгласно учредителния регламент на СП членовете от промишления сектор следва да
участват с най-малко 182,5 млн. евро в оперативните разходи на съвместното
предприятие. Както и през 2020 г. членовете от промишления сектор не са направили
допълнителни парични вноски за оперативните разходи на СП, като тези вноски са
останали на същото ниско равнище от 3,25 млн. евро, както в края на 2019 г. Това
показва, че СП среща значителни трудности при получаването на такива вноски и че
минималното целево ниво няма да бъде постигнато до края на програма „Хоризонт
2020“. По тази причина Комисията (ГД „Научни изследвания и иновации“) е намалила
паричните си вноски в СП със 140 млн. евро. Това значително намаляване на вноските на
членовете е породило риск за изпълнението на планираните от СП научно
изследователски и иновационни действия по програма „Хоризонт 2020“.

Не е приложимо
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

В края на 2020 г. общите непарични вноски на членовете от промишления сектор за
допълнителни дейности са достигнали едва 53 % от минималната сума от 1,755 млрд.
евро, определена в учредителния регламент на СП. Освен това в края на 2020 г.
членовете от промишления сектор са докладвали 95,7 млн. евро непарични вноски за
оперативни дейности от общо 433 млн. евро, за които са поети задължения след
обявяването на всички покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“. Тази
ситуация показва висок риск до края на програма „Хоризонт 2020“ СП да не постигне
очакваните цели за непаричните вноски на членовете от промишления сектор,
определени в учредителния му регламент и приети в годишните работни планове.

Текущи

2020

При изготвянето на поканата на СП за представяне на предложения за 2020 г. не са
обхванати възможно най-пълно четирите стратегически демонстрационни теми
в съответствие с програмата за научни изследвания на съвместното предприятие
в работния план. Допустимите и високо оценените предложения за една от
демонстрационните теми е трябвало да бъдат отхвърлени в полза на друга
демонстрационна тема, за която са били приети няколко предложения за
съфинансиране.

Не е приложимо
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Отговор на съвместното
предприятие
3.7.11 и 3.7.12
СП „Кръгова биотехнологична Европа“ (КБЕ) е отворено и готово да разреши
въпроса, включително в сътрудничество със службите на Комисията. Съвместни
предприятия заедно поискаха разяснения и насоки от Комисията по отношение
на констатацията на ЕСП.
3.7.14
Произтичащото от това по-ниско равнище на поети задължения по непаричните
вноски за оперативни дейности (НВОД) в споразуменията за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ в сравнение с очакваните равнища, определени
в годишните работни програми, се дължи главно на факта, че СП КБЕ може да
обявява само открити покани за представяне на предложения, което с течение на
времето е довело до увеличаване на съфинансирането на бенефициери, които не
са част от Консорциума за биотехнологични производства (КБП) от частни членове
на СП КБЕ. Тъй като успешните бенефициенти не са задължени да се присъединят
към КБП, СП КБЕ не е могло да вземе предвид техните вноски за постигането на
целта на СП във връзка с НВОД.
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3.8. Съвместно предприятие
„Европейски железопътен
транспорт“ (EU-Rail)
Въведение

3.8.1. Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) със седалище в Брюксел е

създадено през юни 2014 г. в рамките на програма „Хоризонт 2020“ за периода
до 31 декември 2024 г. 108 През ноември 2021 г. Съветът приема Единния основен
акт, учредяващ съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EURail), което да замени Shift2Rail, в рамките на програма „Хоризонт Европа“ за
периода до 31 декември 2031 г. 109

3.8.2. Съвместно предприятие EU-Rail представлява публично-частно

партньорство за изследвания и иновации в железопътния сектор. Учредителните
членове на съвместното предприятие са Европейския съюз (ЕС), представляван от
Комисията, и партньори от железопътния сектор (основни заинтересовани
страни, в т.ч. производители на железопътно оборудване, железопътни
предприятия, управители на инфраструктури и изследователски центрове).

3.8.3. В таблица 3.8.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

108

Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие Shift2Rail.

109

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на
съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
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Таблица 3.8.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

42,7

72,5

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

1,2

77,9

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

68,4

75,8

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

13,6

84,1

19

24

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.8.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.8.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.8.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие „Европейски железопътен
транспорт“ (EU-Rail), които се състоят от финансови отчети 110 и отчети за
изпълнението на бюджета 111 за финансовата година, приключила на
31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.8.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие „Европейски железопътен транспорт“ за годината, приключила
на 31 декември 2021 г., дават вярна представа във всички съществени
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2021 г., както и за
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие
с разпоредбите на неговия Финансов регламент и счетоводните правила,
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават
на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

110

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

111

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.8.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.8.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.8.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.8.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 112. Тъй като
112

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, съвместно
предприятие EU-Rail (и предшественикът му S2R) все още не са изплащали такива
вноски.

3.8.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 113. За EU-Rail този процент е 3,8 %, или около
10 445 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). В насоките се вземат
предвид само съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица 114
при определянето на метода на изчисляване на вноските на съвместните
предприятия, в качеството им на работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на
приходите. Според Единния основен акт 115 обаче административните разходи
следва да бъдат разделени по равно между ЕС и другите членове на годишна
база, кoeто предполага вноската на съвместното предприятие като работодател
да бъде 137 435 евро на година (въз основа на данни от 2021 г.). Едновременното
прилагане на тези различни правни разпоредби създава риск от възникването на
различни тълкувания относно изчисляването на вноските на съвместните
предприятия в качеството им на работодател, с различно финансово отражение.

113

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

114

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

115

Член 15 от приложение 1 на Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета и Член 28 от
Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“

3.8.13. В таблица 3.8.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програма „Хоризонт 2020“ в края на 2021 г.

Таблица 3.8.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)

Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове

ЕС (ГД „Мобилност и
транспорт“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

Общо

398,0

0,0

398,0

350,0

120,0

748,0

120,0

Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

Общо

339,2

0,0

0,0

0,0

339,2

470,0

10,5

179,1

96,4

208,8

494,8

868,0

349,7

179,1

96,4

208,8

834,0

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.8.14. През април 2021 г. съвместното предприятие е стартирало открита

покана за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“ след
последните изменения на неговия работен план за 2021 г. Целта е да се завърши
програмата за иновации на съвместното предприятие „Технологии за устойчив
и привлекателен европейски товарен превоз“. С тази покана в края на 2021 г.
съвместното предприятие е поело задължения за почти цялата сума от 385,5 млн.
евро от максималната вноска на ЕС по сключени споразумения за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“. От тази сума около 96,4 млн.
евро (или 25 %) предстои да бъдат изплатени през следващите години. От друга
страна членовете от частния сектор са поели правно задължение да предоставят
непарични вноски в размер на 572,6 млн. евро.

3.8.15. Съвместното предприятие е усвоило 100 % от наличните бюджетни

кредити за поемане на задължения за проекти по програма „Хоризонт 2020“.
Равнището на изпълнение на наличните оперативни бюджетни кредити за
плащания на съвместното предприятие за 2021 г., в т.ч. неизползвани или
прехвърлени оперативни кредити за поети задължения, е спаднало до 61 % (за
2020 г. — 76 %). Тази ситуация се дължи основно на лошото качество на
техническите доклади на бенефициентите и/или нуждата да се изискват от
бенефициентите допълнителни доказателства за постигането на проектните
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резултати. Повечето плащания на съвместното предприятие са фиксирани суми,
изплащани за пакети дейности по проекти, които са били изпълнени правилно от
много бенефициенти. Това обаче означава, че закъснението на един
бенефициент засяга плащането на цялата фиксирана сума, свързана с пакета от
дейности.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.8.16. За последващия одит на плащанията по програма „Хоризонт 2020“

отговаря Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ на
Комисията. Въз основа на резултатите от последващи одити, налични в края на
2021 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки
в размер на 2,3 % и процент остатъчни грешки в размер на 1,6 % при проектите по
„Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 116.

3.8.17. За да направи оценка на контрола на оперативните плащания от

страна на съвместното предприятие, ЕСП извърши одит на произволна извадка от
плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2021 г. на ниво крайни
бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от последващия
одит 117. ЕСП не откри грешки или слабости на контрола при бенефициентите на
съвместното предприятие, включени в извадката.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.8.18. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.

116

Консолидиран годишен отчет за дейността на съвместно предприятие EU-Rail за
2021 г., глава 4.3.

117

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Съгласно Решение на управителния съвет № 7/2018 за приемане на правила за
предотвратяване и управление на конфликти на интереси, приложими за органите на
СП, на уебсайта на СП трябва да се публикуват актуализирани автобиографии
и декларации за конфликт на интереси на членовете на управителния съвет. Въпреки
това, тъй като само няколко от членовете на управителния съвет надлежно са
представили тази информация, нито една от декларациите за конфликт на интереси
и само половината от автобиографиите са били публикувани в края на 2020 г.

Завършени
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Отговор на съвместното
предприятие
3.8.12
EU-Rail се съгласява да плаща пенсионните вноски в качеството си на работодател
в съответствие с изчислението, което ще бъде направено от службите на
Комисията, след като бъдат установени правните аспекти и бъдат издадени
фактури от PMO. Въпреки че не сме упълномощени да определим дали
съществува противоречие между подхода за оценка, предоставен от службите на
Комисията, и посочените разпоредби на Единния основен акт (ЕОА), EU-Rail е
отворен и желае да разреши въпроса в сътрудничество със службите на
Комисията.
В член 28 от ЕОА е предвидено, че оперативните разходи на съвместните
предприятия следва да се покриват чрез финансови вноски от ЕС и частни
членове. Според съвместното предприятие това противоречи на член 83,
параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, съгласно който изчисляването
на вноските на работодателите на органите на ЕС (агенциите) към пенсионната
схема на ЕС се основава на приходите.
3.8.15
През 2021 г. съвместното предприятие успешно е извършило над 70 плащания,
свързани с оперативни търгове и споразумения за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ, на обща стойност 39,3 млн. евро. Съвместното предприятие
изтъкна пред управителния съвет (УС) значението на качеството на докладите на
бенефициентите и необходимостта бенефициерите и/или изпълнителите да
спазват сроковете. През ноември 2021 г. то информира УС, че поради
закъсненията на бенефициентите при подаването на исканията за плащане и
свързаните с тях документи, в края на годината ще останат неизползвани
бюджетни кредити на стойност около 17,5 млн. евро. Накрая, съвместното
предприятие трябваше да прехвърли тази сума към неусвоените бюджетни
кредити, за да може същата да бъде записана отново в бюджетните кредити за
плащания за 2022 г. Съвместното предприятие счита, че с това преразпределение
е постигнало изпълнение на оперативните плащания (дял 3) в размер на 84 %.
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3.9. Съвместно предприятие за
европейски високопроизводителни
изчислителни технологии (EuroHPC)
Въведение

3.9.1. Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни

изчислителни технологии (EuroHPC) със седалище в Люксембург е създадено през
октомври 2018 г. за периода до 31 декември 2026 г. 118 Съвместното предприятие
започва да извършва самостоятелно своята дейност на 23 септември 2020 г. През
май 2021 г. Съветът приема нов учредителен регламент и удължава периода на
действие на съвместното предприятие по Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2021—2027 г. до 31 декември 2033 г. 119

3.9.2. Съвместното предприятие EuroHPC е публично-частно партньорство,

което дава възможност за обединяване на ресурси от ЕС, участващите държави
и партньорите от частния сектор за разработването на високопроизводителни
изчислителни технологии в Европа. Учредителите на съвместното предприятие са
ЕС, представляван от Комисията, участващите държави и двама партньори от
частния сектор, представлявани от Европейската технологична платформа за
високопроизводителни изчислителни технологии (ETP4HPC) и Сдружението за
популяризиране на стойността на големите информационни масиви (BDVA).
В края на 2021 г. управителният съвет на съвместното предприятие е приел
кандидатурата за членство на трети партньор от частния сектор — Европейския
консорциум за квантова промишленост (QuIC).

118

Регламент (ЕС) № 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. за създаване на
съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии.

119

Регламент (ЕС) № 2021/1173 на Съвета от 13 юли 2021 г. за създаване на съвместно
предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за
отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488.
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3.9.3. В таблица 3.9.1 са представени основни данни за съвместното

предприятие.

Таблица 3.9.1 — Основни данни за съвместното предприятие
2021

2020

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

207,5

181,5

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)

722,4

509,1

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

348,2

181,5

Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)

753,4

509,1

15

11

Общ брой служители към 31 декември (2)

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.9.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.

3.9.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.9.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на Съвместното предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC), които се
състоят от финансови отчети 120 и отчети за изпълнението на бюджета 121
за финансовата година, приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.9.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие EuroHPC за годината, приключила на 31 декември 2021 г., дават
вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово
състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от неговата
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на
тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия
Финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

120

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

121

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.9.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.9.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.9.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.9.11. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на

150
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
(EuroHPC)

техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 122. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, EuroHPC все още не е
изплащало такива вноски.

3.9.12. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 123. Паричните вноски от участващите държави,
които не постъпват в бюджета на ЕС, също се считат за приходи, несвързани с ЕС.
За EuroHPC този процент е 41,2 %. В насоките се вземат предвид само съответните
разпоредби на Правилника за длъжностните лица 124 при определянето на метода
на изчисляване на вноските на съвместните предприятия, в качеството им на
работодатели, в бюджета на ЕС въз основа на приходите. В устава на съвместно
предприятие EuroHPC 125 обаче се посочва, че 100 % от административните му
разходи следва да бъдат финансирани от ЕС. Едновременното прилагане на тези
различни правни разпоредби създава риск от възникването на различни
тълкувания относно изчисляването на вноските на съвместните предприятия
в качеството им на работодател, с различно финансово отражение.

122

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

123

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

124

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

125

Съображение 22 и член 15 от приложение 1 към Регламент (ЕС) 2021/1173 на Съвета.
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Констатации и оценки относно бюджетното управление
Изпълнение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“ и Механизма
за свързване на Европа (МСЕ)

3.9.13. В таблица 3.9.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на съвместното предприятие към програмите по „Хоризонт 2020“ и Механизма за
свързване на Европа в края на 2021 г.

Таблица 3.9.2 — Вноски на членовете на съвместното предприятие
за програма „Хоризонт 2020“ и МСЕ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове

Дейности на Допълнителни
СП (1)
дейности (2)

ЕС (ГД „Съобщителни
мрежи, съдържание и
технологии“)

536,0

Партниращи държави

486,0

Членове от частния
сектор

422,0

Общо

1 444,0

Общо

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Вноски на членовете
(към 31.12.2021 г.)
Парични
вноски

Докладвани
Непарични
Валидирани
невалидирани вноски за
непарични
непарични допълнителни
вноски
вноски
дейности

536,0

307,0

0,0

0,0

486,0

120,3

0,0

13,0

422,0

0,0

0,0

4,2

1 444,0

427,3

0,0

17,2

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общо

307,0
133,3
4,2
444,5

(1) Приносът от ЕС включва 100 млн. евро по МСЕ
(2) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

3.9.14. В края на 2021 г. членовете от частния сектор са докладвали

непарични вноски в размер само на 4,2 млн. евро. Към тази дата обаче
съвместното предприятие вече изцяло е поело задължения в размер на
180 млн. евро за съфинансиране на 50 % на безвъзмездната помощ за научни
изследвания и иновации по програма „Хоризонт 2020“, определени като
минимална цел в неговия учредителен регламент 126. Участващите държави
финансират останалите 50 % от общите проектни разходи, а партньорите от
частния сектор участват само в допълнение към максималните допустими
разходи за действията с безвъзмездна помощ. Следователно съществува висок
риск съвместното предприятие да не постигне целта от 420 млн. евро за вноските
от членовете от частния сектор, заложена в учредителния му регламент, до края
на изпълнението на проектите, свързани с безвъзмездна финансова помощ.

126

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета.
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3.9.15. През юли 2021 г. Съветът е приел новия учредителен регламент за

EuroHPC. Съгласно този регламент съвместното предприятие ще трябва да
изпълнява проекти на стойност 7 млрд. евро, от които 3,1 млрд. евро следва да
бъдат мобилизирани от участващите държави, а 900 млн. евро от членовете от
частния сектор под формата на парични и непарични вноски. Това представлява
значително увеличение в сравнение с програмата от предходната МФР, в рамките
на която съвместното предприятие е трябвало да изпълнява проекти на стойност
около 1,4 млрд. евро. Следователно рискът съвместното предприятие да не
постигне целите за вноските на другите членове съгласно новия учредителен
регламент се увеличава значително.

3.9.16. По отношение на бюджета на съвместното предприятие за 2021 г.,

който е наличен за оперативни проекти, степента на усвояване на оперативните
бюджетни кредити (дял 3) за поемане на задължения и за извършване на
плащания е съответно 2 % и 47 %. Много ниската степен на усвояване на
бюджетните кредити за поемане на задължения се обяснява до голяма степен със
забавеното стартиране на съвместното предприятие в рамките на новата МФР за
периода 2021—2027 г. през юли 2021 г. и с прехвърлянето на средства в размер
на 700 млн. евро от Комисията и участващите държави към съвместното
предприятие през декември 2021 г. Забавянията от страна на доставчиците на
хостинг и свързаните с глобалната пандемия проблеми с доставките на ключови
компоненти за строителството на сградите (центрове за данни), необходими за
хостинг и експлоатация на вече придобитите суперкомпютри, също са
допринесли за ниската степен на усвояване.

3.9.17. Ниската степен на усвояване на бюджетните кредити за оперативни

плащания се дължи главно на закъснялото стартиране на някои нови
инфраструктурни проекти, което е довело до забавяне на авансовите плащания,
планирани за 2021 г., както и на неочакваното допълнително време, необходимо
за работата по предварителния контрол на резултатите във връзка с първите
междинни плащания на безвъзмездна финансова помощ за проекти по „Хоризонт
2020“.

3.9.18. Що се отнася до административните бюджетни кредити за поемане

на задължения и за плащания (дялове 1 и 2), съвместното предприятие не е взело
предвид в достатъчна степен преразпределянето на значителни суми
неизползвани бюджетни кредити за плащания от предходни години при
планирането на своя административен бюджет за 2021 г. Освен това по
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отношение на всички бюджетни дялове преразпределените бюджетни кредити
от предходни години не са били използвани преди новите бюджетни кредити за
годината.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол
Рамка за вътрешен контрол на съвместното предприятие

3.9.19. През 2020 г. съвместното предприятие е разработило план за

действие за изпълнение през 2021 г. на останалите действия от 17-те принципа за
вътрешен контрол от рамката за вътрешен контрол на Комисията. Въпреки това,
поради липсата на ключов административен персонал (като ръководител на
отдел „Финанси и администрация“ и ръководител на структурата за вътрешен
одит), съвместното предприятие още не е било одобрило няколко важни
действия за вътрешен контрол в рамките на сроковете през 2021 г., определени
в неговия план за действие. Въпреки рисковете, пред които е било изправено
поради увеличения си бюджет, то е извършило само опростена годишна оценка
на риска. В края на 2021 г. съвместното предприятие още не е разработило пълна
стратегия за контрол и мониторинг, нито план за непрекъснатост на дейността
и ИТ сигурност. Тези закъснения са увеличили вътрешния контролен риск на
съвместното предприятие за 2021 г.

Нова централизирана система за управление на финансовия принос
на участващите държави

3.9.20. Въз основа на рамковия регламент за програма „Хоризонт Европа“

и на новия учредителен регламент за съвместно предприятие EuroHPC за новата
МФР за периода 2021—2027 г., съвместното предприятие е длъжно да въведе нов
процес на управление — системата за централизирано управление на
финансовите вноски (ЦУФВ), за да управлява финансовите вноски на участващите
държави.

3.9.21. В рамките на така планираната система всяка участваща държава

може да избере да изплаща на съвместното предприятие съответните си
финансови вноски на ниво проект на бенефициентите от съответната държава.
При този процес всяка участваща държава има също право на вето по въпросите
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за използването на нейния финансов принос към съвместното предприятие за
участниците, установени на нейната територия, съгласно правилата на ЕС за
финансите и конкуренцията. Това позволява на участващите държави да решават,
въз основа на националните си стратегически приоритети, дали да финансират
национални бенефициенти по избрани и одобрени проекти за изследвания
и иновации.

3.9.22. От друга страна, съвместното предприятие ще трябва да извърши

плащанията за съфинансиране за всички участващи държави, които изберат да му
предоставят техните финансови вноски. То също така ще трябва да управлява
и наблюдава два различни процеса на подкрепа на административните
споразумения с участващите държави. Всеки национален финансиращ орган
(НФО) на участваща държава следва да подпише споразумение със съвместното
предприятие, с което или да му даде право да извърши плащането на
националните вноски, или да координира националния трансфер на средствата
по споразуменията за плащане към бенефициентите и докладите относно
вноските. Съгласно планираното от съвместното предприятие споразуменията
следва да бъдат подписани преди то подпише първите образци на споразумения
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ във връзка с поканите за
представяне на предложения по новата МФР в края на 2022 г.

3.9.23. ЕСП отбелязва, че нуждите от допълнителни ресурси във връзка

с прилагането на планираната система за ЦУФВ не са били оценени от Комисията,
нито са били включени в първоначалните разчети на броя на служителите на
съвместното предприятие, изготвени с оглед на изпълнението на неговата нова
програма за научни изследвания и иновации. Липсата на планиране при
въвеждането на системата за ЦУФВ, в съчетание със ситуацията на човешките
ресурси, липсата на ИТ инструменти и подкрепа, може да засегне изпълнението
на програмите на съвместното предприятие и постигането на необходимото ниво
на вноски от другите членове. Ако системата за централизирано управление на
финансовите вноски трябва да се изпълнява ръчно, това ще изисква много
човешки ресурси.
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Констатации и оценки по други въпроси
Състояние на човешките ресурси в съвместното предприятие

3.9.24. Нестабилното положение с персонала в съвместното предприятие

през 2020 г. се е влошило през 2021 г. поради повишеното работно натоварване,
въпреки че броят на служителите е нараснал от 11 на 15 през годината. С цел да
заеме водеща позиция в областта на иновативните високопроизводителни
изчислителни технологии и квантовите изчислителни технологии, съвместно
предприятие EuroHPC е значително разширено в рамките на новата МФР за
периода 2021—2027 г. Съгласно новия учредителен регламент, приет през юли
2021 г., съвместното предприятие ще трябва да усвои средства в размер на над
7 млрд. евро по новата МФР за периода 2021—2027 г. За тази цел то трябва да
назначи още 39 служители до 2023 г. Поради закъснялото приемане на новия
учредителен регламент съвместното предприятие е успяло да стартира
необходимите процедури за набиране на персонал едва в края на 2021 г. и не е
могло да наеме допълнителни служители през 2021 г. Тъй като съвместното
предприятие е имало само 15 служители (4 срочно наети служители
и 11 договорно наети служители) в края на 2021 г., то може да се сблъска със
значителни предизвикателства, свързани с човешките ресурси, при управлението
на тези процедури за набиране на нови служители, в допълнение към
административните и оперативните процедури, които все още предстои да бъдат
въведени.

3.9.25. В края на 2021 г. и както ЕСП констатира в своя одитен доклад за

2020 г. 127, отговорността за две ключови длъжности (ръководител на програми
и ръководител на администрацията и финансите) продължава да се поема от
едно лице — старши програмен служител. Освен това съвместното предприятие
все още не е стартирало процедурата за набиране на персонал за длъжността
ръководител на административния и финансов отдел. Наред с това то е имало
само един опитен служител по проекти, който е подготвял и управлявал всички
големи инфраструктурни проекти (придобиване и инсталиране на
суперкомпютри) по предходната и настоящата МФР. Друг служител с опит е
ръководил текущите дейности, свързани с поканите за представяне на
предложения по „Хоризонт 2020“ от 2019 до 2021 г. и новите покани за
127

Годишен доклад на ЕСП относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата
2020 г., точка 3.9.17.
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представяне на предложения по „Хоризонт Европа“. Липсата на ключов персонал
би могла да окаже неблагоприятно въздействие върху непрекъснатостта на
дейността на съвместното предприятие и постигането на неговите цели, особено
като се има предвид високотехнологичният характер на инфраструктурните
проекти за суперкомпютри и изискването за висококвалифициран персонал
с много специфични познания.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.9.26. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

2020

Коментари на ЕСП

В края на 2020 г. забавянията при набирането на служители с ключови функции,
заедно с въздействието на пандемията от COVID-19 върху планираните разходи за
информационни технологии, комуникация, командировки, заседания, събития
и други услуги, значително са намалили (до 16,5 %) степента на изпълнение на
бюджета за административни плащания (който представлява около 1,5 % от общия
наличен бюджет).

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

Текущи

158
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

За 2020 г. оперативният бюджет за плащания на СП е планиран за авансово
финансиране, свързано с придобиването на трите компютъра, предшественици на
суперкомпютрите и пет суперкомпютъра (около 135 млн. евро), както и за
приключили покани за представяне на предложения (около 44 млн. евро). В края на
2020 г. обаче е било възможно да се извършват плащания по авансово финансиране
само за подписаните договори, свързани със суперкомпютрите LEONARDO и PetaSC,
възлизащи на около 34 млн. евро, както и за подписаните споразумения за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ в размер на около 6 млн. евро. Това е довело до
ниската степен на изпълнение (22,6 %) на оперативните бюджетни кредити за
плащания.

Завършени

2020

Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за предварителен контрол
въз основа на финансови и оперативни документни проверки. През 2020 г. СП до
голяма степен е приложило новата рамка за вътрешен контрол на Комисията, която
се основава на 17 принципа за вътрешен контрол. Въпреки това по отношение на
принципите за контрол, свързани с оценката на риска и дейностите по контрол
и мониторинг, СП все още трябва да завърши няколко действия, за да гарантира
ефективното им функциониране.

Текущи
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Към края на 2020 г. съвместното предприятие не е разработило надеждни
процедури за валидиране и сертифициране на непарични вноски, декларирани от
неговите членове от частния сектор и участващите държави, нито е установило
подходяща счетоводна процедура за признаването на тези непарични вноски. Тази
ситуация не позволява на СП да управлява, да извършва мониторинг и да докладва
за постигането на минималното равнище на непарични вноски, което трябва да бъде
събрано от тези членове от частния сектор и участващите държави.

Текущи

2020

Като се има предвид настоящото работно натоварване на СП във връзка
с административните и оперативните процеси и стартирането на първите му значими
дейности, ЕСП счита, че понастоящем съвместното предприятие не разполага
с достатъчно персонал. В контекста на организационното структуриране през 2020 г.
СП се е съсредоточило главно върху осигуряването на основните оперативни
процеси и задачи, но е пренебрегнало необходимостта от ключов административен
персонал, по-специално ръководител на административния и финансов отдел, както
и ръководител на вътрешния контрол и координацията на одита. Без да се справи
с този недостиг на ресурси, СП рискува да се сблъска със слабости във финансовото
и бюджетното управление и управлението на персонала, както и в процесите на
вътрешен контрол на оперативните плащания и непаричните вноски. На последно
място, високият дял на договорно наетите служители (74 %) може да доведе до
значително текучество на персонала в близко бъдеще, което допълнително ще
увеличава натиска върху несигурната кадрова ситуация на СП.

Текущи
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Отговор на съвместното
предприятие
Съвместното предприятие взе под внимание доклада на Сметната палата.
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Съвместно предприятие в рамките
на EURATOM
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3.10. Европейско съвместно
предприятие за „ITER“ и развитието
на термоядрената енергия (F4E)
Въведение

3.10.1. Европейското съвместно предприятие за Международен термоядрен

експериментален реактор (ITER) и развитие на термоядрената енергия (съвместно
предприятие F4E) е създадено през април 2007 г. за период от 35 години 128. Една
от главните задачи на СП е да осигури участието на Европейската общност за
атомна енергия (Евратом) в Международната организация по термоядрена
енергия ITER (ITER-IO), която отговаря за изпълнението на проекта ITER. Въпреки
че основните инсталации за ядрен синтез се намират в Кадараш, Франция,
седалището на съвместното предприятие се намира в Барселона.

3.10.2. Учредители на съвместното предприятие са Евратом, представляван

от Комисията, страните членки на Евратом, както и Обединеното кралство
и Швейцария, които са сключили споразумение за сътрудничество с Евратом до
2020 г.

128

Решение № 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на
Европейско съвместно предприятие за „ITER" и развитието на термоядрената енергия
и за предоставяне на предимства на същото.
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3.10.3. В таблица 3.10.1 са представени основни данни за съвместното
предприятие.

Таблица 3.10.1 — Основни данни за съвместното предприятие
Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)
Нови бюджетни кредити за поемане на задължения (в млн. евро)
Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)
Наличен бюджет за поемане на задължения (в млн. евро) (1)
Общ брой служители към 31 декември (2)

2021

2020

742,7

794,8

1 048,7

878,0

764,8

816,5

1 069,9

885,7

441

435

(1) В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които Съвместното
предприятие е заложило отново в бюджета за текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни
кредити за следващата година.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти.

Източник: Данни, предоставени от съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на декларацията за достоверност

3.10.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури,

пряко тестване по същество на операции на равнището на съвместното
предприятие и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на
системите на съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се
добавят доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ
на информацията, предоставена от ръководството на съвместното предприятие.
В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 179 представлява неразделна
част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.10.5. Европейската сметна палата извърши одит на:
а)

отчетите на съвместното предприятие F4E, които се състоят от финансови
отчети 129 и отчети за изпълнението на бюджета 130 за финансовата
година, приключила на 31 декември 2021 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.10.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на съвместното

предприятие F4E за годината, приключила на 31 декември 2021 г., дават
вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово
състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от неговата
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на
тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия
Финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

129

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

130

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите,
свързани с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.10.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.10.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Обръщане на внимание

3.10.9. Без да противоречи на изразеното в точки 3.10.6 и 3.10.8

становище, ЕСП обръща внимание на точки 3.10.12—3.10.13, в които се
посочва, че годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата
2021 година оповестяват неговия разчет за общите разходи за изпълнение на
неговите задължения във връзка с проекта ITER, оценени на 18,3 млрд. евро
(по стойности от 2021 г.). Промените в основните допускания за разчета
и експозицията на риск обаче биха могли да доведат до значително
увеличение на разходите и/или до допълнително забавяне на изпълнението
на проекта ITER.
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Други въпроси

3.10.10. Без да поставя под въпрос становището, изразено

в точка 3.10.6, ЕСП обръща внимание на факта, че Русия е член на
Международната организация ITER-IO и има задължения да достави на
мястото за сглобяване на ITER във Франция (Кадараш) няколко компонента за
проектите по ITER и да предоставя годишни вноски на ITER-IO. Следователно
това създава риск от допълнителни забавяния и увеличени разходи за
проекта ITER.

3.10.11. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие

с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно разчета на разходите при
приключване на ITER

3.10.12. Съвместното предприятие поддържа разчета за общите разходи за

изпълнение на своите задължения относно проекта ITER, т.нар. разчет при
приключване. Това включва разходите за фазата на изграждане и експлоатация
до 2035 г., както и за етапа на извеждане от експлоатация и дезактивиране до
2042 г. В края на 2021 г. съвместното предприятие е оценило тези общи разходи
на 18,3 млрд. евро (по стойности от 2021 г.). Това е сборът от всички плащания,
извършени към края на 2021 г., в размер на 8,3 млрд. евро, и разчета за бъдещите
плащания, оценени на 10 млрд. евро (по стойности от 2021 г.).

3.10.13. Промените в основните допускания за този разчет и рисковата

експозиция обаче биха могли да доведат до допълнително увеличение на
разходите и още забавяния на изпълнението на проекта. За 2021 г. следното
събитие може да окаже значително въздействие върху разчета при приключване:
o

Нови параметри за проекта ITER: разчетът при приключване се основава на
новите нови базови параметри на проекта ITER, одобрени от Съветът на ITER
през ноември 2016 г. Съветът на ITER обаче планира да приеме нови базови
параметри през първото тримесечие на 2023 г., което се очаква да се отрази
значително върху най-ранния технически постижим срок и впоследствие
върху изчисленията на разчета при приключване.

167
Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия (F4E)

o

Изисквания за ядрена безопасност: Френската агенция за ядрена
безопасност (АЯБ) носи крайната отговорност за одобряването на всички
бъдещи промени в разработките, които засягат изискванията за ядрена
безопасност. В този контекст в началото на 2021 г. съвместното предприятие
официално е подало заявление за одобрение от АЯБ на новия проект
и технология за заваряване, свързани със сглобяването на компонентите на
токамак шахтата, което е необратим процес. Едва през януари 2022 г. АЯБ е
изискала допълнителна информация от съвместното предприятие, за да
финализира своя анализ. Въпреки че одобрението на АЯБ е част от
нормалния процес на работа на ITER-IO, то все пак може да доведе до
допълнително забавяне от няколко месеца и по този начин да се отрази на
разчета при приключване; и

o

Разчет на разходите за комплекс „Гореща клетка“: Той не е бил преразгледан
и настоящият етап на зрялост на проектните изисквания на ITER-IO не
позволява на F4E да изготви надежден разчет на разходите; и

Констатации и оценки относно законосъобразността
и редовността на операциите
Участие на съвместното предприятие във вноската на работодателя
към пенсионната схема на ЕС

3.10.14. От януари 2016 г. нататък съвместните предприятия, които се

финансират само частично от бюджета на ЕС, следва да изплащат частта от
вноските на работодателя към пенсионната схема на ЕС, съответно на дела на
техните нефинансирани от ЕС приходи в общите им приходи 131. Тъй като
Комисията не е предвидила тези разходи в бюджета на съвместното
предприятие, нито е изискала официално плащанията им, F4E все още не е
изплащало такива вноски.

131

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.
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3.10.15. Съгласно насоките на Комисията до съвместните предприятия,

с които тя им съобщава позицията си по тази констатация, Службата на Комисията
за управление и плащане по индивидуални права следва да изчисли вноските на
всяко съвместно предприятие в качеството му на работодател като процент от
приходите, нефинансирани от ЕС, от общите им приходи, в т.ч. несвързаните с ЕС
приходи за оперативни разходи 132. По отношение на F4E този процент е 21,6 % за
периода 2017—2020 г. (около 5,8 млн. евро) и 19,8 % за 2021 г. (около 1,5 млн.
евро). В насоките се вземат предвид само съответните разпоредби на Правилника
за длъжностните лица 133 при определянето на метода на изчисляване на
вноските на съвместните предприятия, в качеството им на работодатели,
в бюджета на ЕС въз основа на приходите. Съгласно разпоредбите в устава на
съвместното предприятие F4E 134 обаче общата сума на членските вноски следва
да не надвишава 10 % от годишните административни разходи на съвместното
предприятие, което предполага вноската на съвместното предприятие като
работодател да бъде 740 013 евро годишно (въз основа на данни от 2021 г.).
Едновременното съществуване на тези различни правни разпоредби създава
риск от възникването на различни тълкувания относно изчисляването на вноските
на съвместните предприятия в качеството им на работодатели, с различно
финансово отражение.

Констатации и оценки по отношение на системите за
управление и контрол

3.10.16. През 2021 г. съвместното предприятие е извършило промени

в структурата на организацията си, по-специално при управлението на проектите
по програмата за антените.

132

С цел опростяване Комисията предлага пенсионните вноски на съвместните
предприятия като работодатели да се изчисляват с единен процентен дял за целия им
жизнен цикъл, установен въз основа на съответните вноски на членовете им от ЕС
и извън ЕС, предвидени в съответните правни актове на съвместните предприятия.

133

Член 83a от Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия.

134

Член 12 от устава на F4E, приложен към учредителния му регламент, и членове 2 и 3
от приложение II към устава на F4E.
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3.10.17. През 2020 г. и 2021 г. съвместното предприятие също така е било

обект на редовни годишни оценки от външни експерти и на интензивни вътрешни
одити, обхващащи повечето основни области на неговата дейност. Изпълнението
на коригиращите действия за преодоляване на установените рискове,
предприети в отговор на одитите и оценките, са довели до увеличаване на
административната тежест, като същевременно не е имало яснота дали
допълнителните проверки са били ефективни и са подобрили системата.

3.10.18. През ноември 2021 г. служителите на F4E са започнали стачни

действия. Според вътрешни и външни оценки на ръководството и няколко
вътрешни проучвания, основните причини за влошаването на работната среда
в съвместното предприятие са недостатъците на равнище висше ръководство
(напр. непрозрачно и неправилно вземане на решения и липса на социален
диалог). Освен това непропорционалното използване на външни човешки
ресурси е увеличило предизвикателствата и рисковете за работната среда, което
е потвърдено от представителите на персонала на съвместното предприятие
и техните официални писма, изпратени до отговорните членове на Комисията.
В отговора си на писмата Комисията (ГД „Енергетика“) е заявила, че годишната
оценка на F4E за 2022 г. ще бъде съсредоточена изключително върху въпроси,
свързани с управлението на човешките ресурси, и е насърчила F4E да използва
цялостна оценка на управлението по отношение на своя ръководен екип.

3.10.19. В отговор на ситуацията съвместното предприятие е предприело

няколко действия за подобряване на работната среда и благосъстоянието на
персонала. Тези действия са били интегрирани в план за промяна, насочен към
прекомерното работно натоварване, лошата работна атмосфера и липсата на
комуникация от страна на ръководството относно планираните организационни
промени.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.10.20. В приложението са представени корективните действия,

предприети в отговор на констатациите и оценките на ЕСП от предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2019

СП се оценява ежегодно от външна експертна група. Експертната група е установила
редица проблеми и рискове на равнището на висшето ръководство и корпоративната
култура. Ако не бъде преодоляна, тази ситуация може да има отрицателно отражение
върху работата на служителите.

Текущи

2019

Заради ограничение в щатното разписание по отношение на законоустановения
персонал, съвместно предприятие F4E все повече използва договорно наети или
вътрешни служители През 2019 г. делът на тези служители вече е достигнал около
62 % от законоустановения персонал на съвместното предприятие. Ръководството на
„Човешки ресурси“ в съвместното предприятие не разполага с актуална информация
за броя на тези служители, тъй като неговото управление е децентрализирано на
ниво отдели или дирекции. Тази ситуация поражда значителни рискове за
съвместното предприятие по отношение на запазването на ключовите
компетентности, неясната отчетност, възможните съдебни спорове и по-ниската
ефективност на персонала заради децентрализираното управление.

Предстоящи
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Година

Коментари на ЕСП

2020

Оценката от СП на въздействието на пандемията от COVID-19 показва, че то е
сериозно, но не значително. Към април 2021 г. пандемията е причинила закъснения
от до четири месеца за някои доставки, което е довело до увеличение на разходите
с около 47 млн. евро (по стойности от 2008 г.) за целия проект ITER. Възможни са
допълнителни последици, ако пандемията се влоши през 2021 г.

2020

За разлика от работния процес в ABAC, приложението на съвместното предприятие за
отклонения, изменения и промени в договорите (DACC) не показва дали служителите
са разбрали правилно съдържанието на даден документ и са се съгласили да го
подпишат с личния си подпис.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

Текущи

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

В централизираната система за удостоверяване на идентичността за целите на
управлението на договори съвместното предприятие е създало, в допълнение към
индивидуалните потребителски профили, групови потребителски профили
с виртуална идентичност, за да улесни управлението на локалните ИТ приложения.
До края на 2020 г. обаче профилът на функционалната група, създаден за директора
на F4E, е използван и за одобряване и подписване на различни важни документи.
Тази практика противоречи на основните принципи на политиката на съвместното
предприятие за управление на достъпа до информационните и комуникационните
технологии, които изискват ясно потребителските профили да бъдат уникални
и свързани с един-единствен потребител. Поради това тя се счита за критична слабост
на вътрешния контрол, тъй като позволява на всички лица, включени в груповия
профил, да извършват действия, които са запазени единствено за отговорния
разпоредител с бюджетни кредити.

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

Рамката на съвместното предприятие има за цел да централизира делегирането на
правомощия към отговорните разпоредители с бюджетни кредити и, наред с другото,
предвижда извършването на актуален преглед на всички одобрени
упълномощавания и договорености за заместване в съвместното предприятие. В края
на 2020 г. обаче рамката за делегиране на правомощия в ИТ приложенията,
използвани от съвместното предприятие, не е създала автоматично техническо
делегиране (т.е. потребителски права за разрешаване на операции), а вместо това е
разчитала всеки отговорен разпоредител с бюджетни кредити да избере точното
лице, на което да делегира права за разрешаване на плащания, въз основа на
рамката, одобрена от директора на съвместното предприятие. Освен това
правомощия за делегиране на права, предвидени в договорите (т.е. да се подписват
обвързващи решения при определени условия), се предоставят на служители на
съвместното предприятие, различни от отговорния разпоредител с бюджетни
кредити (т.е. на служителите, отговарящи за договорите). Това не е отразено
в рамката на съвместното предприятие за делегиране на правомощия.

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

2020

На последно място, за разлика от работния процес в ABAC, приложението DACC на
съвместното предприятие никога не е била предмет на вътрешен одит, за да се
гарантира съответствието на правата на потребителите да одобряват операции
с правомощията, делегирани на конкретни служители. Следователно съществува
висок риск неспазване на правилата, дължащо се на нарушения на политиката на
съвместното предприятие за делегиране на правомощия, да не е било установено,
нито последствията от него смекчени.

Завършени

2020

Въпреки че през 2016 г. съвместното предприятие е започнало да използва ИТ
приложението DACC за правни задължения или управление на договорите (през
2020 г. са включени и първоначалните договори) и следователно като допълнителен
източник на счетоводни и финансови данни, от 2013 г. насам не е извършвано
валидиране на счетоводната система на съвместното предприятие. Това противоречи
на Финансовия регламент на съвместното предприятие, който изисква валидиране на
счетоводната система при всяка съществена промяна.

Завършени

2020

Процедурите на съвместното предприятие за набиране на персонал, проведени през
2020 г., не са били прозрачни при изготвянето на окончателния списък с подбрани
кандидати, които да бъдат поканени за следващия етап на оценяване (интервюта
и писмени тестове). По-специално не е ясно по какъв начин комисията за подбор е
отчела предимствата на кандидатите, включени в предварителния подбор.

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

2020

Методът на съвместното предприятие за изчисляване на годишните вноски на
членовете за 2020 г. не съответства на приложимите разпоредби на неговия
Финансов регламент. Вместо да използва разчетите за вноските, приети от
управителния съвет, съвместното предприятие е начислило вноските въз основа на
проект на разчет, който все още не е бил приет.

2020

Съвместното предприятие използва свой собствен портал за електронно възлагане на
обществени поръчки, който не е синхронизиран изцяло с решението на Комисията за
такива поръчки. Бъдещите подобрения на инструмента на F4E за електронни
обществени поръчки могат да доведат до ненужно дублиране на усилията
и инвестициите на Комисията за развитие. Това не би подкрепило принципа за
единна „зона за електронен обмен на данни“ за участниците, както е предвидено във
Финансовия регламент на ЕС.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Не е
приложимо)

Завършени

Не е приложимо
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Отговор на съвместното
предприятие
3.10.9
Вж. отговора по точка 3.10.14.
3.10.10
F4E следи внимателно ситуацията. Приема се, че Русия ще направи всичко
възможно, за да намери начин да осъществи както непаричната, така и паричната
си вноска за ITER. Потенциалното въздействие върху графика и разходите не
може да бъде определено количествено на този етап.
3.10.13
И трите набелязани области продължават да носят риск както по отношение на
графика, така и по отношение на разходите, които се управляват активно от F4E.
Всички промени в риска се проследяват и съобщават на управителния съвет на
F4E. Продължава да съществува риск от допълнително забавяне, свързан с
трудностите, срещани при заваряване на секторите за вакуумни съдове, които са
извън допустимите отклонения): главно забавянето на вдигането на
регулаторната „точка на изчакване” от страна на НОБ за започване на заваръчните
дейности и забавянето на самата дейност по заваряване, ако не се извърши
подходящ ремонт. Що се отнася до комплекса „Гореща клетка“, понастоящем F4E
работи заедно с Комисията за намаляване на изискванията и спецификациите за
сградите на комплекса, доколкото това е приемливо. Разходите ще станат
известни с достатъчна точност (клас 3) едва след изпълнението на
предварителния проект..
3.10.14
F4E не прави вноски в пенсионната схема на ЕС от 2016 г. насам, тъй като се
приема, че изискването за вноски се прилага само за органите на ЕС, които се
финансират чрез събиране на такси или получават вноски от частния сектор.
3.10.15
F4E ще изчисли размера на вноската на работодателя към пенсионната схема въз
основа на насоките на ГД „Бюджет „и след консултация с ГД „Бюджет„ и ГД
„Енергетика“.
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3.10.16
. Въвеждането на основана на управлението на проекти матрична организация
започна през 2011 г. в отговор на исканията на Съвета по конкурентоспособност
на Европейския съюз. Организацията претърпя развитие през последното
десетилетие с допълнителното разширяване на матричната структура през 2016 г.
и създаването на отдели за управление на проекти, търговски отдели и отдели за
доставка на ITER. През 2019 г. структурата на матричната организация беше
консолидирана и оптимизирана с въвеждането на функциите търговски
мениджър, ръководител на проект и ръководител на програма. Управителният
съвет на F4E създаде работна група, чиято цел е да анализира възможното
оптимизиране на организационната структура, което да бъде представено на
новия директор на F4E за разглеждане.
3.10.17
От 2015 г. насам F4E е изпълнило 711 действия, произтичащи от вътрешни одити
(IAC и IAS), външни одитори (ЕСП) и действия в отговор на годишната оценка на
управителния съвет. В повечето случаи това означава допълнителни и по-сложни
проверки, но винаги в отговор на препоръките на независимите доставчици на
удостоверителни услуги. Освен това системата за вътрешен контрол и
изпълнението на препоръките винаги са били наблюдавани от одитния комитет
на F4E от името на Управителния съвет. В настоящата стратегия за вътрешен
контрол, представена на одитния комитет през юни 2021 г., се описват подробно
системата и нейните елементи.
Засиленият мониторинг на изпълнението на препоръките за одит и оценка се
извършва чрез интегрирането му в инструмента RAPID, въведен през 2014 г. В
RAPID са централизирани последващите действия по всички препоръки,
отправени от различните доставчици на удостоверителни услуги, и се избягват
дублирането и противоречивите изисквания.
Поради подобрената координация и реакция на препоръките и забележките на
различните доставчици на удостоверителни услуги, броят на препоръките и
действията „в процес на изпълнение“ е намалял значително през годините, което
показва напредък във функционирането на системата за вътрешен контрол и
степента ѝ на зрялост. Действията за подобряване се наблюдават и от
Координационния комитет за подобрения на F4E, въведен през 2016 г. с цел
разработване на съгласувани и координирани инициативи за подобряване и
оптимизиране.
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3.10.19
Важно е да се подчертае, че силата на нашите усилия за преструктуриране се крие
в цялостния подход към търсената промяна.
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Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител
Mihails KOZLOVS — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на
заседанието му от 20 септември 2022 г.
За Европейската сметна
палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател
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Съкращения
БП

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

ГД „Енергетика“

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската
комисия, отговаряща за енергийната политика на ЕС

ГКВ

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ЕВРАТОМ

Европейска общност за атомна енергия

ЕПРВ

Еквивалент на пълно работно време

ИА

Изпълнителна агенция

ИИЗ

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно
здравеопазване“

ИИЛ

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни
лекарства“

КНЕ

Командирован национален експерт

МОС

Международни одитни стандарти на МФС

МСВОИ

Международни стандарти на върховните одитни
институции от Международната организация на
върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)

МСЕ

Механизъм за свързване на Европа

МФР

Многогодишна финансова рамка

НВДД

Непарични вноски за допълнителни дейности

НВОД

Непарични вноски за оперативни дейности

НФО

Национален финансиращ орган

ОЛАФ

Европейска служба за борба с измамите

ОСО

Обща служба за одит на ГД „Научни изследвания
и иновации“ на Комисията

СП

Съвместно предприятие

СФО

Сертификат за финансовите отчети

ЦУФВ

Централизирано управление на финансовите вноски
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„Глобално
здравеопазване“

Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване“
(наследник на „Партньорство за клинични изпитвания
между европейските и развиващите се страни 3“)

„Чист водород“

Съвместно предприятие „Чист водород“

„Чисто
Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“
въздухоплаване“
„Чисто небе“

Съвместно предприятие „Чисто небе“

7РП

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

ARTEMIS

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

CBE

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

CNECT

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание
и технологии“ на Европейската комисия

ECCC

Европейски център за експертни познания в областта на
киберсигурността

ECSEL

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

ENIAC

Европейски консултативен съвет по наноелектроника

EPPO

Европейска прокуратура

EU-Rail

Съвместно предприятие „Европейски железопътен
транспорт“

EuroHPC

Съвместно предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии

F4E

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

ITER

Международен термоядрен експериментален реактор

ITER-IO

Международна организация по термоядрена енергия ITER

KDT

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

MOVE

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на
Европейската комисия

NSA

Орган за ядрена безопасност на Франция

RTD

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на
Европейската комисия
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S2R

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

SESAR

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

SNS

Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“

TEN-T

Програма за трансевропейска транспортна мрежа
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