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Ievads 
1.1. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veic Eiropas Savienības finanšu ārējo revīziju1. 
Pildot šo uzdevumu, mūsu iestāde darbojas kā neatkarīga ES iedzīvotāju finansiālo 
interešu aizstāve un sekmē ES finanšu labāku pārvaldību. Plašāku informāciju par mūsu 
darbu var atrast pārskatos par mūsu darbību, mūsu sagatavotajos pārskatos par 
ES budžeta izpildi, īpašajos ziņojumos, apskatos un atzinumos par jauniem vai 
grozītiem ES tiesību aktiem vai citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību. 

1.2. Atbilstīgi mums dotajām pilnvarām mēs pārbaudām gada pārskatus un tiem 
pakārtotos darījumus attiecībā uz ES kopuzņēmumiem (turpmāk tekstā – 
“kopuzņēmumi” vai “KU”), kas ir publiskā un privātā sektora partnerības struktūras, 
izveidotas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un – ja runa ir 
par kopuzņēmumu “Fusion for Energy” (F4E) – saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma (Euratom līguma) 45.–51. pantu. 

1.3. Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti, ko ieguvām kopuzņēmumu revīzijā par 
2021. finanšu gadu. Ziņojums ir strukturēts šādi: 

o 1. nodaļā ir aprakstīti kopuzņēmumi, tostarp norises pēc 2021. gada, un mūsu 
veiktās revīzijas veids; 

o 2. nodaļā ir izklāstīti revīzijas vispārējie rezultāti un kopuzņēmumu situācija 
cilvēkresursu jomā; 

o 3. nodaļā ir iekļautas ticamības deklarācijas par katru no deviņiem 
kopuzņēmumiem kopā ar mūsu atzinumiem par kopuzņēmumu gada pārskatu 
ticamību un tiem pakārtoto ieņēmumu un maksājumu likumību un pareizību, kā 
arī jautājumi un apsvērumi, kas nav pretrunā ar šiem revīzijas atzinumiem. 

1.4. Kopuzņēmumu revīzija par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu 
kopumā apstiprināja pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. 
Ticamības deklarācijās, kas sagatavotas par katru kopuzņēmumu, mēs sniedzām 

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

                                                             
1 Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), OV C 202, 7.6.2016., 1. lpp., 285.–287. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=LV
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o revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par deviņu kopuzņēmumu 
pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

1.5. Tomēr mēs uzsvērām lasītājam svarīgākās jomas, izmantojot citu jautājumu vai 
apstākļu akcentējuma punktus, un vērsām uzmanību uz jomām, kurās ir iespējami 
uzlabojumi, izmantojot apsvērumus, kuri nav pretrunā sniegtajiem revīzijas 
atzinumiem. 
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ES kopuzņēmumi 
1.6. Kopuzņēmumi ir partnerības starp Komisiju un nozari, un dažos gadījumos tie 
ietver arī pētniecības vai starpvaldību organizācijas un iesaistītās valstis. 
Kopuzņēmumu galvenais uzdevums ir atvieglot zinātnes atziņu pārvēršanu 
realizējamās radikālās inovācijās saskaņā ar nozares un pētniecības partneru kopīgu 
stratēģisko redzējumu. Turklāt kopuzņēmumiem būtu jāreaģē uz Eiropas sociālajām 
problēmām, kam nozare pašlaik pievēršas nepietiekami. 

Kopuzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar ES daudzgadu 
pētniecības un inovācijas programmām 

To kopuzņēmumu attīstība, kuri darbojas saskaņā ar ES pētniecības un 
inovācijas programmām 

1.7. Saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pētniecības un inovācijas 
programmām kopuzņēmumiem ir atsevišķas juridiskas personas statuss un tie pieņem 
savu pētniecības un inovācijas programmu savā stratēģiskajā pētniecības jomā un 
īsteno to, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus vai iepirkuma procedūras. 

1.8. 1.1. attēlā ir atspoguļotas izmaiņas kopuzņēmumos kopš pirmo sešu 
kopuzņēmumu izveides saskaņā ar 2007.–2013. gada DFS Septīto pamatprogrammu 
pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (7. PP), 2014.–2020. gada DFS pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un 2021.–2027. gada DFS pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un 
programmu “Digitālā Eiropa”. 
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1.1. attēls. Izmaiņas ES kopuzņēmumos 

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

1.9. Kopuzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar 2021.–2027. gada DFS, īsteno savu 
īpašo pētniecības un inovācijas programmu tādās jomās kā transports, enerģētika, 
veselība, biobāzēta rūpniecība, elektroniskie komponenti, superdatošana un tīklu 
sistēmas. Tie ir uzņēmumi, kas jaunizveidoti, pamatojoties uz turpmāk norādītajām 
Padomes regulām. 

1.10. 2021. gada novembrī Padome pieņēma Vienoto pamataktu, ar ko izveido 
deviņus kopuzņēmumus ar mērķi īstenot darbības saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa” – jaunās 2021.–2027. gada DFS daudzgadu pētniecības un 
inovācijas programmu – laikposmā līdz 2031. gada 31. decembrim2. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” kopuzņēmumu vispārējais mērķis ir īstenot vairāk uz mērķu 
sasniegšanu vērstas darbības un veidot vērienīgākas partnerības ar attiecīgajām 
rūpniecības nozarēm salīdzinājumā ar iepriekšējām programmām. Septiņi 

                                                             
2 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 

pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 
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kopuzņēmumi, kas jau darbojas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” (SESAR, ECSEL, 
IMI2, “Clean Sky 2”, FCH2, “Shift2Rail” un BBI), turpina darboties pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” kā jauni tiesību subjekti ar jaunu nosaukumu un pārskatītām 
pilnvarām. Divi jauni kopuzņēmumi – “Smart Networks and Services” (SNS) un “Global 
Health” (GH) – ir izveidoti kā Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pārbaužu 
partnerības turpinājums. 

1.11. 2021. gada maijā ar atsevišķu regulu tika izveidots Eiropas Kiberdrošības 
kompetenču centrs (ECCC)3. Tomēr šos trīs jaunos kopuzņēmumus (SNS, GH un ECCC) 
pirmo reizi revidēs tikai pēc tam, kad tie būs ieguvuši finansiālu autonomiju, kas 
paredzēts 2023. gadā. 

1.12. 2021. gada jūlijā Padome pieņēma jaunu Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas (EuroHPC)4 kopuzņēmuma izveides regulu saskaņā ar jauno 2021.–
2027. gada DFS, pagarinot tā darbības ilgumu līdz 2033. gada 31. decembrim. EuroHPC 
saņems papildu finansējumu aptuveni divu miljardu eiro apmērā no programmas 
“Digitālā Eiropa”, kā arī 200 miljonu EUR apmērā no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (EISI) ar mērķi atbalstīt superdatoru un kvantu datoru 
infrastruktūru iegādi, izvēršanu, modernizāciju un darbību. 

1.13. Visbeidzot, 2022. gada februārī Komisija ierosināja pārveidot kopuzņēmumu 
“Svarīgas digitālās tehnoloģijas” par nākotnē izveidojamu kopuzņēmumu 
“Mikroshēmas”. Tam būs papildu pilnvaras īstenot spēju veidošanas pasākumus 
saskaņā ar 2021.–2027. gada DFS saistībā ar iniciatīvu “Mikroshēmas Eiropai”. Šajā 
sakarā KU izmantos programmas “Digitālā Eiropa” budžetu, lai veicinātu inovatīvu 
nākamās paaudzes pusvadītāju tehnoloģiju izstrādi un stiprinātu Eiropas mikroshēmu 
ražošanas spējas5. 

                                                             
3 Regula (ES) 2021/887 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko 

un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. 

4 Padomes Regula (ES) 2021/1173 (2021. gada 13. jūlijs) par Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas kopuzņēmuma izveidi un ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1488. 

5 Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) 2021/2085, ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, groza attiecībā uz kopuzņēmumu “Mikroshēmas”, 
COM(2022) 47 final, 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=LV
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Iemaksas kopuzņēmumos, kuri darbojas saskaņā ar ES pētniecības un 
inovācijas programmām 

1.14. Visi dalībnieki piedalās kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbību 
finansēšanā. No vienas puses, Komisija nodrošina naudas līdzekļus no ES pētniecības 
un inovācijas programmām, lai līdzfinansētu kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas 
projektus. No otras puses, privātā sektora dalībnieki, kas pārstāv nozari un pētniecību, 
sniedz iemaksas natūrā, veicot kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības, 
kurās tie investē paši savus finanšu resursus, cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas. 
Reizēm kopuzņēmumu darbības finansē arī iesaistītās valstis vai starpvaldību 
organizācijas. Gan ES, gan tās privātā sektora dalībnieki nodrošina iemaksas naudā 
kopuzņēmumu administratīvo izmaksu finansēšanai (izņēmums ir EuroHPC). Turklāt 
juridiskas personas vai valstis, kas ir ieinteresētas atbalstīt kopuzņēmuma mērķus tā 
konkrētajās pētniecības jomās, var pieteikties, lai kļūtu par asociētajiem dalībniekiem 
vai iemaksu partneriem, nevis pilntiesīgiem dalībniekiem. 

1.15. 1.2. attēlā ir parādītas dalībnieku iemaksas kopuzņēmumos saskaņā ar 
iepriekšējo 2014.–2020. gada DFS un pašreizējo 2021.–2027. gada DFS, kā noteikts 
attiecīgajās izveides regulās, tostarp kopuzņēmuma KDT pārveide par kopuzņēmumu 
“Mikroshēmas”, kā ierosinājusi Komisija. Saskaņā ar 2021.–2027. gada DFS 
kopuzņēmumam EuroHPC un ierosinātajam nākotnes kopuzņēmumam “Mikroshēmas” 
ir paredzēts ievērojamākais budžeta palielinājums. EuroHPC un KDT saņem finanšu 
iemaksas no iesaistītajām valstīm, kā tas būs arī ar nākotnes kopuzņēmumu 
“Mikroshēmas”.  
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1.2. attēls. Dalībnieku iemaksas kopuzņēmumos (tostarp naudā) 
ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros (miljoni EUR)6 

 
Avots: ERP. 

1.16. Būtībā privātā sektora dalībniekiem ir jānodrošina iemaksu natūrā minimālais 
līmenis attiecībā uz “iemaksām natūrā pamatdarbības izmaksu segšanai” (IKOP) un 
vairumā gadījumu – “iemaksām natūrā papildu pasākumos” (IKAA). Plašāku informāciju 
sk. 2.1. izcēlumā. 

1.17. Kā parādīts 1.3. attēlā, 2021.–2027. gada DFS pamatprogramma “Apvārsnis 
Eiropa” un programma “Digitālā Eiropa” joprojām ir galvenie kopuzņēmumu finanšu 
resursi ar kopējo budžetu ir 15,1 miljarda EUR apmērā kopuzņēmumu pētniecības un 
inovācijas darbību līdzfinansēšanai. Kopuzņēmumi īsteno 11,6 miljardus EUR, kas veido 
aptuveni 12 % no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” kopējā budžeta 
95,5 miljardu EUR apmērā. No otras puses, EuroHPC un ierosinātais nākotnes KU 
“Mikroshēmas” papildus īstenos lielus spēju veidošanas, izvēršanas un investīciju 
projektus, kas saistīti ar programmas “Digitālā Eiropa” Eiropas digitālā vienotā tirgus 
stratēģiju7. EuroHPC un ierosinātais nākotnes KU “Mikroshēmas” saņems 
ES finansējumu no programmas “Digitālā Eiropa” 3,4 miljardu EUR apmērā jeb 39 % no 
programmas kopējā finansējuma 8,6 miljardu EUR apmērā šo darbību īstenošanai. 

                                                             
6 1.2. attēlā ir redzamas summas, kas norādītas Vienotajā pamataktā, tostarp Komisijas 

ierosinātais grozījums KDT pārveidei par nākotnes kopuzņēmumu “Mikroshēmas”. 
Ziņojuma sagatavošanas laikā grozījums nebija pieņemts. 

7 Regula (ES) 2021/694 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa”. 
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1.18. Saskaņā ar iepriekšējo 2014.–2020. gada DFS (pamatprogramma “Apvārsnis
2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments) paredzēts, ka 
ES finansējums kopuzņēmumiem 7,6 miljardu EUR apmērā piesaistīs 
12,2 miljardus EUR (jeb 161 %), lai iegūtu pētniecības un inovācijas projektus aptuveni 
19,8 miljardu EUR vērtībā kopuzņēmumam piešķirtajās jomās, tostarp iesaistīto valstu 
un starptautisko organizāciju tiešās iemaksas (sk. 2.1. tabulu). Saskaņā ar jauno 2021.–
2027. gada DFS (“Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”) paredzēts, ka ES finansējums 
kopuzņēmumiem 15,1 miljarda EUR apmērā piesaistīs 19,8 miljardus EUR (jeb 126 %), 
lai pētniecības un inovācijas projektu vērtība kopuzņēmumiem piešķirtajās jomās 
sasniegtu aptuveni 34,2 miljardus EUR, ieskaitot iesaistīto valstu un starptautisko 
organizāciju tiešās iemaksas (sk. 2.1. tabulu). Sviras efekta relatīvais samazinājums 
galvenokārt skaidrojams ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. 

1.3. attēls. Kopējās iemaksas kopuzņēmumos un citu dalībnieku iemaksu 
piesaiste8 

Avots: ERP. 

To kopuzņēmumu pārvaldības modeļi, kuri darbojas saskaņā ar 
ES pētniecības un inovācijas programmām 

1.19. Lai nodrošinātu ciešu sadarbību un koordināciju ar attiecīgajiem partneriem
un ieinteresētajām personām, kopuzņēmumiem ir plaša pārvaldības struktūra, kurā 
parasti ietilpst valde, zinātniskā padomdevēja struktūra, valsts pārstāvju grupa un 
ieinteresēto personu grupas, kas darbojas kopuzņēmumu pētniecības jomā. 

8 1.2. attēlā ir redzamas summas, kas norādītas Vienotajā pamataktā, tostarp Komisijas 
ierosinātais grozījums KDT pārveidei par nākotnes kopuzņēmumu “Mikroshēmas”. 
Ziņojuma sagatavošanas laikā šis grozījums nebija pieņemts. 

“APVĀRSNIS 2020”
76,4 MILJARDI EUR

“APVĀRSNIS EIROPA”
95,5 MILJARDI EUR

KOPUZŅĒMUMU KOPĒJIE
FINANŠU LĪDZEKĻI
34,1 MILJARDS EUR

CITU
DALĪBNIEKU
IEMAKSAS
19,1 MILJARDS
EUR

ES IEMAKSA
NAUDĀ
15,1 MILJARDS
EUR

2021.–2027. GADA DFS2014.–2020. GADA DFS
KOPUZŅĒMUMU KOPĒJIE
FINANŠU LĪDZEKĻI
19,8 MILJARDI EUR

CITU
DALĪBNIEKU
IEMAKSAS
12,2 MILJARDI
EUR

ES IEMAKSA
NAUDĀ
7,6 MILJARDI

PROGRAMMA
“DIGITĀLĀ EIROPA”
8,6 MILJARDI EUR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=LV
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1.20. Kopuzņēmumiem ir vienāda juridiskā struktūra, katram no tiem ir īpašas 
iezīmes, kas ļauj nodarboties ar inovāciju un pētniecību dažādās nozarēs, kuru pamatā 
ir dažādi tirgi. Visbiežāk kopuzņēmumos tiek izmantots divpusējs modelis, kur Komisija, 
kā arī nozares un pētniecības privātā sektora dalībnieki ir pārstāvēti valdē un veic 
iemaksas kopuzņēmuma pamatdarbībās (CA, IHI, “Clean H2”, CBE, SNS un “EU-Rail”). 
Četriem kopuzņēmumiem ir trīspusējs modelis, kurā iesaistītās valstis (KDT un 
EuroHPC) vai vadošās starpvaldību organizācijas savā konkrētajā jomā (SESAR un GH) ir 
pārstāvētas arī valdē un veic iemaksas KU darbībās.  

ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 
izveidotais Eiropas kopuzņēmums 

1.21. Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) nolīgums stājās 
spēkā 2007. gada 24. oktobrī, kas ir ITER starptautiskās kodolsintēzes enerģijas 
organizācijas (ITER-IO) juridiskās izveides diena. ITER-IO atbild par ITER projekta 
īstenošanu un atrodas Sentpolediransā (Francija), un galvenās kodolsintēzes iekārtas 
tiek būvētas Kadarašā (Francija). 

1.22. ITER projektā ir iesaistīti septiņi globālie partneri: ES, kuru pārstāv Eiropas 
Atomenerģijas kopiena (Euratom)9, Amerikas Savienotās Valstis, Krievija, Japāna, Ķīna, 
Dienvidkoreja un Indija. ES10 ir uzņēmusies vadību ar 45,4 % būvizmaksu daļu. Pārējo 
ITER dalībnieku iemaksu daļa ir aptuveni 9,1 % katram. Šis izmaksu sadalījums 
mainīsies darbības kodolsintēzes testēšanas posmā, kad ES segs 34 % no 
pamatdarbības izmaksām11. Kopējie izdevumi, ko ES paredzējusi ITER nolīguma saistību 
un saistīto darbību īstenošanai līdz 2035. gadam, ir 18,2 miljardi EUR (pašreizējās 
vērtībās)12. 

                                                             
9 Euratom dalībnieki ir ES dalībvalstis un līdz 2020. gadam – tās asociētās valstis Šveice un AK. 

10 ES dalībvalstis un līdz 2020. gadam – tās asociētās valstis Šveice un AK. 

11 ITER dokuments “Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation 
and Decommissioning and Form of Party Contributions” un “Cost Sharing for all Phases of 
the ITER Project”. 

12 Aplēses balstās uz Komisijas paziņojumu COM(2017) 319 un attiecīgo dienestu darba 
dokumentu SWD(2017) 232, 4. tabula. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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1.23. Ar savu vietējo aģentūru starpniecību ITER-IO dalībnieki galvenokārt iegulda 
projektā, nodrošinot komponentus, iekārtas, materiālus, ēkas un pakalpojumus tieši 
ITER-IO (iemaksas natūrā). No otras puses, viņi veic arī finanšu iemaksas ITER-IO 
budžetā (iemaksas naudā). ITER dalībniekiem ir kopīga atbildība par galveno reaktoru 
komponentu ražošanu, un ražošanas natūrā uzdevumu sadales pamatā bija gan katra 
dalībnieka intereses, gan tehniskā un rūpnieciskā spēja13. 

1.24. ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas 
kopuzņēmumu (kopuzņēmums F4E) nodibināja 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem kā 
Eiropas vietējo aģentūru. Viens no F4E galvenajiem uzdevumiem ir pārvaldīt Eiropas 
ieguldījumu ITER projektā. Tas saskaņo pasākumus un veic nepieciešamos iepirkumus, 
gatavojoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktora un objektu būvniecībai. F4E 
galvenokārt finansē Euratom (aptuveni 80 %) un ITER uzņēmējvalsts Francija (aptuveni 
20 %). 

1.25. Pēc Komisijas pašreizējām aplēsēm kopējais Euratom budžets, kas 
nepieciešams F4E, lai finansētu Eiropas daļu ITER projekta un saistīto darbību 
īstenošanā, ir aptuveni 15 miljardi EUR (pašreizējās vērtībās) līdz 2035. gadam. 
ITER uzņēmējvalstij (Francijai) un Euratom dalībvalstīm (tostarp līdz 2020. gadam 
Šveicei un AK) jāiegulda papildu 3,2 miljardi EUR14. 

1.26. AK izstājās no ES un Euratom 2020. gada 31. janvārī. Par ES (Euratom) un 
Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu vienošanās tika panākta 
2020. gada 30. decembrī. Šajā nolīgumā noteikts, ka AK piedalās un iegulda I protokolā 
uzskaitītajās ES programmās, tostarp Euratom pētniecības un mācību programmā un 
F4E ITER darbībās. Tomēr puses nevarēja noslēgt protokolu, tādēļ AK joprojām nav 
asociēta Euratom pētniecības un mācību programmā un F4E ITER darbībās. Līdz ar to 
AK pašlaik nav F4E dalībniece. 

                                                             
13 ITER.org. 

14 Aplēses balstās uz Komisijas paziņojumu COM(2017) 319 un attiecīgo dienestu darba 
dokumentu SWD(2017) 232, 4. tabula. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=LV
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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Kopuzņēmumu maksājumu budžets un cilvēkresursi 
2021. finanšu gadā 

1.27. 2021. gadā visu kopuzņēmumu kopējais maksājumu budžets bija
1,7 miljardi EUR (2020. gadā – 2,3 miljardi EUR), no kuriem F4E maksājumu budžets 
bija 0,8 miljardi EUR (2020. gadā – 0,8 miljardi EUR). Maksājumu budžeta 
samazinājums 2021. gadā ir skaidrojams ar to, ka 2021. gadā kopuzņēmumi 
galvenokārt izmantoja iepriekšējo gadu neizlietotās maksājumu apropriācijas, kas 
pārnestas uz 2021. gadu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” uzdevumu izpildei, un 
vēl nav saņēmuši maksājumu budžetu priekšfinansējuma projektiem jaunās DFS 
programmas ietvaros. 1.1. tabulā sniegta informācija par kopuzņēmumu īpašajām 
inovācijas un pētniecības jomām, to attiecīgajiem maksājumu budžetiem un 
cilvēkresursiem 2021. finanšu gadā. 

1.1. tabula. Kopuzņēmumu maksājumu budžets un cilvēkresursi 
2021. gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem. 

1.28. 2021. gada beigās kopuzņēmumi, kas darbojās ES pētniecības un inovāciju
programmās, nodarbināja 234 darbiniekus (pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus) 
un astoņus norīkotos valstu ekspertus (NVE) (2020. gadā — 250 darbinieki). 
F4E strādāja 439 darbinieki (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki) un divi NVE 
(2020. gadā – 435 darbinieki).  

Pētniecības joma

Galīgais 
budžets 
2021. g. 

(miljoni EUR)

Kopējais 
darbinieku skaits 
2021. g. beigās

(pagaidu 
darbinieki, 

līgumdarbinieki, 
NVE)

Galīgais 
budžets 
2020. g. 

(miljoni EUR)

Kopējais 
darbinieku skaits 
2020. g. beigās

(pagaidu 
darbinieki, 

līgumdarbinieki, 
norīkotie valstu 

eksperti)

Pētniecības un 
inovāciju programma 

ar maksājumiem 
2021. g.

Atbildīgais ĢD

SESAR
Vienotās Eiropas gaisa telpas 
gaisa satiksmes pārvaldības 
izpētes KU

Gaisa satiksmes pārvaldība 44,6 37 119,5 38
“Apvārsnis 2020”, 

EISI (1)
MOVE ĢD

CA KU “Tīra aviācija” Ekoloģiski gaisa kuģi 89,3 42 356,6 43 “Apvārsnis 2020” RTD ĢD

IHI
KU “Inovatīvas veselības aprūpes 
iniciatīva” 

Inovatīva veselības aprūpe 207,1 50 241,6 53
7. PP, 

“Apvārsnis 2020”
RTD ĢD

“Clean H2 ” KU “Tīrs ūdeņradis” Kurināmā elementi un ūdeņradis 50 27 101,3 29
7. PP, 

“Apvārsnis 2020”
RTD ĢD

KDT “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”
Elektroniskie komponenti un 
sistēmas

155,8 29 212,5 29
7. PP, 

“Apvārsnis 2020”
CNECT ĢD

CBE KU “Apritīga biobāzēta Eiropa” Apritīga biobāzēta rūpniecība 127,2 22 191,2 23 “Apvārsnis 2020” RTD ĢD

“EU-Rail ” KU “Eiropas dzelzceļš” Eiropas dzelzceļa satiksme 42,7 19 75,8 24 “Apvārsnis 2020” MOVE ĢD

EuroHPC
Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas KU 

Superdatori un lielo datu 
apstrāde

207,5 15 181,5 11
“Apvārsnis 2020”, 

EISI (1)
CNECT ĢD

F4E “Fusion for Energy ” (ITER )
Kodolsintēzes enerģijas attīstība 
un demonstrējumi

764,6 441 816,4 435 Euratom ENER ĢD

Kopuzņēmums

 (1) Saskaņā ar 2013.–2020. gada DFS EuroHPC  saņēma 100 miljonus EUR no EISI fonda un SESAR  – aptuveni 10 miljonus EUR.
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Budžeta un budžeta izpildes apstiprināšanas kārtība ir 
saskaņota visiem kopuzņēmumiem 

1.29. Eiropas Parlaments un Padome ir atbildīgi par kopuzņēmumu gada budžeta 
un budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrām. Budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūras laika grafiks ir parādīts 1.4. attēlā. 

1.4. attēls. Ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra 

 
Avots: ERP. 

  

Līdz n+1 gada 
1. jūlijam

Kopuzņēmumi 
pieņem savus 

galīgos pārskatus

No n+1 gada decembra līdz 
n+2 gada janvāra beigām
EP Budžeta kontroles komiteja 
(CONT) un Padomes Budžeta 

komiteja uzklausa kopuzņēmumu 
direktorus

Līdz n+2 gada marta 
beigām

EP plenārsēdē notiek 
ziņojumu pieņemšana, 

un EP izlemj, vai 
apstiprināt budžeta 

izpildi vai atlikt 
apstiprināšanu

ERP nosūta ikgadējo ziņojumu 
par kopuzņēmumiem, tostarp 
ticamības deklarāciju, Eiropas 

Parlamentam un Padomei

Līdz n+1 gada 
15. novembrim 

Padome pieņem ieteikumus 
par kopuzņēmumu budžetu 
izpildes apstiprināšanu un 

nosūta tos Eiropas 
Parlamentam

Līdz n+2 gada februāra 
vidum  

Līdz n+1 gada 
1. martam 

Kopuzņēmumi nosūta 
savus provizoriskos 

pārskatus ERP

ERP pieņem 
sākotnējos 

apsvērumus par 
kopuzņēmumiem

Līdz n+1 gada 
1. jūnijam 
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Mūsu revīzija 

Mēs sagatavojam ticamības deklarāciju par katru 
kopuzņēmumu 

1.30. Kā noteikts LESD 287. pantā, mēs revidējām: 

a) visu deviņu kopuzņēmumu gada pārskatus par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu; 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

1.31. Pamatojoties uz mūsu veiktās revīzijas rezultātiem, mēs iesniedzam Eiropas 
Parlamentam un Padomei vienu ticamības deklarāciju par katra kopuzņēmuma 
pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Attiecīgos gadījumos 
ticamības deklarācijas papildinām ar revīzijas apsvērumiem (sk. 3. nodaļu), kuri nav 
pretrunā sniegtajiem revīzijas atzinumiem. 

1.32. Saskaņā ar ES Finanšu regulas 70. panta 6. punktu un 71. pantu visu 
kopuzņēmumu pārskatu ticamības revīzija tiek uzticēta neatkarīgiem ārējās revīzijas 
uzņēmumiem. Saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem mēs pārbaudījām šo 
ārējās revīzijas uzņēmumu darba kvalitāti un guvām pietiekamu pārliecību, ka varam 
paļauties uz šo uzņēmumu darbu, kad sagatavojam revīzijas atzinumus par 
kopuzņēmumu 2021. gada pārskatu ticamību. 

Mūsu revīzijas pieejas pamatā ir galveno risku novērtējums 

1.33. Mūsu revīzijas ir paredzētas, lai vērstu uzmanību uz galvenajiem apzinātajiem 
riskiem. Kopuzņēmumu gada pārskatu un pakārtoto darījumu 2021. gada revīzija tika 
veikta, ņemot vērā mūsu riska novērtējumu 2021. gadam, kas īsumā izklāstīts turpmāk. 
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Risks, kādam pakļauta pārskatu ticamība, bija zems vai vidējs 

1.34. Kopumā mēs uzskatījām, ka gada pārskati ir pakļauti zemam riskam attiecībā 
uz ticamību. Kopuzņēmumu pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības 
noteikumus, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. Attiecībā uz EuroHPC risks tika klasificēts 
kā vidējs, jo vēl nav ieviestas procedūras aktīvu atspoguļošanai un pārvaldībai, kā arī 
ziņošanai par tā dalībnieku iemaksām natūrā un to apliecināšanai un apstiprināšanai. 

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

1.35. Tā kā kopuzņēmumu ieņēmumus 2021. gadā galvenokārt veidoja finanšu 
iemaksas no Komisijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un Euratom budžeta, 
ieņēmumu likumības un pareizības risks visiem kopuzņēmumiem ir zems. Kā noteikts 
kopuzņēmumu regulās, par budžetu un no tā izrietošajiem ieņēmumiem vienojas ar 
budžeta lēmējinstitūcijām ikgadējā budžeta plānošanas procesā. 

Risks, kādam pakļauta administratīvo izdevumu likumība un pareizība, 
kopumā bija zems 

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

1.37. Attiecībā uz starpposma un galīgajiem dotācijas maksājumiem tika novērtēts, 
ka risks ir vidējs, jo šie maksājumi balstās uz finansējuma saņēmēju izmaksu 
deklarācijām, kas parasti ir sarežģītas. Turklāt attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dotācijas maksājumiem apliecinājumi par finanšu pārskatiem (CFS) 
no saņēmēja tiek prasīti tikai galīgajiem maksājumiem (uzticības princips). CFS ir 
finanšu pārskatu apliecinājumi, ko sagatavo neatkarīgs revidents vai valsts ierēdnis. Tie 
paredzēti, lai Komisija vai dotācijas piešķīrēja ES struktūra pārbaudītu, vai finanšu 
pārskatos deklarētās izmaksas ir attiecināmas. Tā kā pēdējais uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām bija jāizsludina līdz 
2020. gada decembrim, 2021. gadā kopuzņēmumi nebija pakļauti riskam saistībā ar 
dotāciju piešķiršanu. Tomēr risks tika uzskatīts par vidēju attiecībā uz EuroHPC, kas 
2021. gadā turpināja izsludināt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par ievērojamām 
summām. 

1.38. Attiecībā uz izdevumiem saistībā ar līgumiem, kā arī publiskā iepirkuma 
procedūrām risks tika novērtēts kā zems tiem KU, kas īsteno pētniecības un inovācijas 
darbības, ņemot vērā, ka šie kopuzņēmumi īsteno tikai ierobežotu skaitu šādu 
procedūru. F4E un EuroHPC risks pieauga līdz vidējam līmenim sarežģītu iepirkuma 
procedūru dēļ līgumiem ar lielu vērtību. 

Risks budžeta pārvaldības jomā bija no zema līdz vidējam 

1.39. Risks tika klasificēts kā vidējs attiecībā uz EuroHPC, ņemot vērā budžeta 
plānošanas un uzraudzības procesā konstatētās nepilnības un līgumu un dotācijas 
darbību sarežģītību un daudzgadu raksturu, un attiecībā uz F4E – sarežģīto līgumu un 
to lielās vērtības dēļ. Attiecībā uz visiem pārējiem kopuzņēmumiem risks tika novērtēts 
kā zems. 
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Citi riski 

1.40. Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi mūsu darbu: daudzos gadījumos ceļošanas 
ierobežojumi un attālināts darbs kopuzņēmumos un finansējuma saņēmēju struktūrās 
liedza veikt pārbaudes uz vietas, kas ļautu iegūt dokumentu oriģinālus un klātienē 
intervēt revidējamo vienību darbiniekus. Tāpēc lielākā daļa mūsu darba bija 
dokumentārās pārbaudes un attālinātas intervijas. Lai gan apstākļos, kad nav veiktas 
pārbaudes uz vietas, var pieaugt kļūdu neatklāšanas risks, tomēr no revidētajām 
vienībām iegūtie pierādījumi ļāva mums pabeigt darbu un izdarīt jēgpilnus 
secinājumus. 

Par gadījumiem, kuros ir aizdomas par krāpšanu, ziņojam attiecīgajām 
ES struktūrām 

1.41. Mēs sadarbojamies ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
jautājumos, kas saistīti ar aizdomām par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, 
kuras ietekmē ES finanšu intereses, un ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) jautājumos, kas 
saistīti ar aizdomām par noziegumiem pret ES finanšu interesēm. Mēs arī paziņojam 
OLAF vai EPPO par revīzijas darba gaitā konstatētām aizdomām, kaut arī mūsu revīzijas 
nav īpaši plānotas krāpšanas konstatēšanai. Par 2021. finanšu gadu mēs esam snieguši 
vienu paziņojumu OLAF/EPPO. 

Mūsu revīzijas pieeja dotācijas maksājumiem 

1.42. ERP 2018. un 2019. gadā izlases veidā pārbaudīja Komisijas RTD ĢD Kopējā 
revīzijas dienesta (KRD) un tā nolīgto ārējo revidentu veiktās ex post revīzijas par 
kopuzņēmumu dotāciju maksājumiem; 2020. un 2021. gadā par tām tika veikta 
pēcpārbaude. Kā ziņots mūsu gada pārskatu attiecīgajā nodaļā15, šajās pārbaudēs 
atklājās pastāvīgas revīzijas kvalitātes nepilnības un metodoloģiskās atšķirības, tā 
rezultātā kļūdu īpatsvars pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumos bija 
novērtēts par zemu. Turklāt atlikušo kļūdu īpatsvars, ko gada darbības pārskatos 

                                                             
15 Sk. ERP 2018. gada pārskata 5. nodaļu (5.31.–5.34. punkts), ERP 2019. gada pārskata 

4. nodaļu (4.28. un 4.29. punkts) un ERP 2020. gada pārskata 4. nodaļu (4.23.–4.30. punkts), 
kur ziņots, ka pretēji ERP aprēķina metodei KRD reprezentatīvo kļūdu procentuālo daļu 
katram revidētajam pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darījumam aprēķina, 
pamatojoties uz izmaksu deklarācijas kopsummu, nevis pamatojoties uz detalizētām 
revīzijām un pārbaužu atkārtošanai atlasīto izmaksu vienību summu. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_LV.pdf
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norādījuši KU, nav tieši salīdzināms ar kļūdu īpatsvaru, kas publicēts mūsu gada 
pārskatā par Komisijas pētniecības izdevumiem16. 

1.43. Tāpēc attiecībā uz to astoņu kopuzņēmumu veikto dotācijas maksājumu 
revīziju, kuri īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un 7. PP projektus, mēs 
papildinājām no ex post revīzijām gūto pārliecību ar detalizētu revīziju saņēmēju līmenī 
(tiešās padziļinātās pārbaudes), ko veicām attiecībā uz 32 dotācijas maksājumu 
darījumu izlasi. Šos darījumus izraudzījāmies nejaušas atlases kārtībā pēc naudas 
vienības principa no visu to starpposma un galīgo dotācijas maksājumu kopas, kurus šie 
kopuzņēmumi veica 2021. gadā. 

1.44. Attiecībā uz katru kopuzņēmumu mēs pamatojām savu atzinumu par 
pakārtoto maksājumu likumību un pareizību ar šādu kvantitatīvo elementu atsevišķiem 
izvērtējumiem: 

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

b) kopējais kļūdu īpatsvars, kas iegūts, pamatojoties uz mūsu padziļināto pārbaužu 
rezultātiem attiecībā uz dotāciju maksājumiem; 

c) konstatējumi, kas saistīti ar konkrēta kopuzņēmuma darījumiem mūsu 
padziļinātajā pārbaudē.  

                                                             
16 Pretstatā ERP aprēķinātajam kļūdu īpatsvaram kopuzņēmumu aprēķinātais atlikušo kļūdu 

īpatsvars (pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem un saskaņā ar KRD ex post revīzijas 
stratēģijas formulu pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”) ietver visu revidētajos 
maksājumos konstatēto kļūdu labojumus, kā arī sistēmisko kļūdu labojumus revidēto 
finansējuma saņēmēju nerevidētajos maksājumos (tā sauktais “paplašinājums”). 
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2. nodaļa  

Revīzijas rezultātu apkopojums 
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Ievads 
2.1. Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par rezultātiem, ko guvām mūsu ikgadējā 
kopuzņēmumu revīzijā par 2021. finanšu gadu, tostarp par darbu pie horizontāla 
temata, kas saistīts ar cilvēkresursu jautājumiem, kā arī par citu mūsu tajā pašā gadā 
veikto revīzijas darbu saistībā ar kopuzņēmumiem. Pamatojoties uz mūsu revīzijas 
darbu, ierosinām kopuzņēmumiem veikt vairākas darbības. 
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2021. gada revīzijas rezultātā par 
visiem kopuzņēmumiem tika 
sagatavoti “tīri” revīzijas atzinumi 
2.2. Kopumā mūsu revīzija par kopuzņēmumu pārskatiem par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu un par šiem pārskatiem pakārtotajiem darījumiem 
nenorādīja uz nopietnām problēmām, un tas saskan ar iepriekšējiem gadiem. 

“Tīri” atzinumi par visu kopuzņēmumu pārskatu ticamību 

2.3. Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (“tīrus”) par visu kopuzņēmumu 
gada pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmumu finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, kā arī to darbības rezultātus 
un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka piemērojamie 
finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.  

Apstākļu akcentējums saistībā ar ES iemaksām ITER 

2.4. F4E izdara aplēsi par kopējām izmaksām, kas saistītas ar ITER projekta 
īstenošanas saistību izpildi, un 2021. gadā tās bija 18,3 miljardi EUR (2021. gada 
vērtībās). Mūsu punkts “apstākļu akcentējums” vērš uzmanību uz to, ka jebkādas 
galveno pieņēmumu izmaiņas attiecībā uz aplēsēm un pakļautību riskam17 varētu 
izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu un/vai turpmāku kavēšanos ITER projektu 
īstenošanā18. ITER termiņus un izmaksas var būtiski ietekmēt šādi notikumi: 2023. gada 
pirmajā ceturksnī plānotā ITER projekta jaunais pamatscenārijs, kurā tiks ņemta vērā 
Covid-19 pandēmijas ietekme, komponentu novēlota piegāde, sankcijas pret Krieviju 
(ITER projekta dalībniece); Francijas Kodoldrošības iestādes pastāvīgais apstiprinājums 
tokamaka kameras sastāvdaļu montāžai; paredzamo izmaksu aplēses pārskatīšana 
attiecībā uz karsto kameru kompleksu. 

                                                             
17 Riska darījumi ir riska(-u) aplēstā ietekmes vērtība, kas reizināta ar konkrēto darbību 

saistītā(-o) riska(-u) iespējamību. 

18 Apstākļu akcentējumu izmanto, lai pievērstu uzmanību jautājumam, par kuru pārskatos nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas, taču tas ir ļoti svarīgs, lai lietotājs varētu pārskatus izprast. 
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Kopuzņēmumu sniegtā informācija par agresijas karu pret Ukrainu 

2.5. Saskaņā ar Komisijas 19. grāmatvedības noteikumu par notikumiem pēc 
pārskata datuma iebrukums Ukrainā, kas sākās 2022. gada februārī, ir nekoriģējošs 
notikums 2021. gada pārskatu vajadzībām. Saskaņā ar visu kopuzņēmumu gada 
pārskatiem, par pamatu izmantojot faktus un apstākļus šo finanšu pārskatu 
sagatavošanas laikā, jo īpaši attiecībā uz situācijas attīstību, nevar ticami aplēst 
Krievijas agresijas kara pret Ukrainu finansiālo ietekmi uz kopuzņēmumiem. 

2.6. Tomēr mēs vēršam uzmanību uz to, ka Krievija ir ITER-IO dalībniece un tai ir 
pienākums piegādāt ITER montāžas vietai Francijā (Kadarašā) vairākus ITER projektu 
komponentus un veikt ikgadējas iemaksas ITER-IO. Tāpēc tas rada kavēšanās risku un 
ITER projekta izmaksu pieaugumu. 

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

2.7. Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez 
iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 2021. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 
pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos 
aspektos bija likumīgi un pareizi. 

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

2.8. Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez 
iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 2021. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 
pakārtoto maksājumu likumību un pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos 
aspektos bija likumīgi un pareizi. 

2.9. Apkopojums par to, kā ir mainījušies mūsu ikgadējie revīzijas atzinumi par 
kopuzņēmumu gada pārskatiem, ieņēmumiem un maksājumiem no 2019. gada līdz 
2021. gadam, ir sniegts 2.1. attēlā. 
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2.1. attēls. Izmaiņas ERP atzinumos par kopuzņēmumiem no 2019. gada 
līdz 2021. gadam 

 
Avots: ERP. 

  

2021

Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Atzinumi

Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi

20202019
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Mūsu apsvērumi norāda uz vairākām 
jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi 
2.10. Nenonākot pretrunā saviem atzinumiem, mēs formulējām vairākus 
apsvērumus, kuros uzsvērti uzlabojami aspekti tādās jomās kā darījumu likumība un 
pareizība, budžeta un finanšu pārvaldība, citu dalībnieku iemaksas natūrā, maksājumu 
pārvaldības un kontroles sistēma un cilvēkresursi. Turpmāk ir izklāstīts šo apsvērumu 
kopsavilkums, un tie sīkāk aprakstīti 3. nodaļā. 

Netiek ņemtas vērā kopuzņēmumu darba devēja iemaksas 
ES pensiju shēmā 

2.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, jāiemaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā tādā apmērā, kas 
atbilst ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem19. Tā kā 
Komisija nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmumu budžetā, ne oficiāli 
pieprasījusi maksājumus, kopuzņēmumi (un to priekšteči) vēl nav veikuši šādas 
iemaksas. 

2.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā. To 
aprēķina kā ar ES nesaistīto ieņēmumu procentuālo daļu attiecībā pret KU kopējiem 
ieņēmumiem, ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības 
izdevumiem20. Iesaistīto valstu iemaksas naudā, kas netiek novirzītas, izmantojot 
ES budžetu, arī uzskata par ieņēmumiem, kas nav saistīti ar ES. Uz ieņēmumu pamata 
nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu veiktajai darba devēja iemaksai ES budžetā, 

                                                             
19 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

20 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 
iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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šajos norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumu noteikumi21. 
Tomēr Vienotais pamatakts22 paredz, ka administratīvās izmaksas katru gadu jāsadala 
vienādi starp ES un citiem KU dalībniekiem. Attiecīgajos EuroHPC statūtu23 noteikumos 
teikts, ka ES jāsedz 100 % no KU administratīvajām izmaksām; un attiecīgajos F4E 
statūtu24 noteikumos paredzēts, ka dalības iemaksas F4E administratīvajās izmaksās 
(administratīvie ieņēmumi) nepārsniedz 10 % no šīm izmaksām. Šo dažādo tiesību 
normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā 
uz kopuzņēmumu darba devēju iemaksu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

1. darbība 

Kad Komisija paziņo ikgadējo aprēķinu, Kopuzņēmumiem saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 83.a panta 2. punktu jāiemaksā sava daļa no darba devēja iemaksām 
ES pensiju shēmā. 

Šajā sakarā kopuzņēmumiem būtu jāsadarbojas ar Komisiju, lai mēģinātu vēl vairāk 
saskaņot Civildienesta noteikumus un kopuzņēmumu izveides regulas attiecībā uz 
darba devēju iemaksām ES pensiju shēmā, kad tiek iesniegti priekšlikumi grozīt 
attiecīgos tiesību aktus. 

Kopuzņēmumiem nav saskaņotas “administratīvo izmaksu” 
definīcijas 

2.13. Vienotajā pamataktā ir noteikts, ka “administratīvās izmaksas” jāsedz no 
finanšu iemaksām vienādi katru gadu starp ES un citiem dalībniekiem25. Tomēr 
kopuzņēmumu “administratīvās izmaksas” nav definētas, tādēļ kopuzņēmumi 
dalībnieku finanšu iemaksu aprēķināšanai izmanto paši sevis izvēlētu metodi, tādējādi 
ietekmējot budžeta ieņēmumu summu, ko kopuzņēmumi pieprasa no saviem 
dalībniekiem. Lai gan kopuzņēmumi principā par “administratīvo izmaksu” aprēķina 
pamatu izmanto gada galīgo maksājumu budžetu, nav saskaņotas pieejas dažu 

                                                             
21 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

22 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 28. pants. 

23 Padomes Regula (ES) 2021/1173, 1. pielikuma 22. apsvērums un 15. pants. 

24 Kopuzņēmuma F4E izveides regulai pievienoto kopuzņēmuma F4E statūtu 12. pants un 
kopuzņēmuma F4E statūtu II pielikuma 2. un 3. pants. 

25 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=LV


29 

 

administratīvo izmaksu izdevumu kategoriju klasifikācijai, piemēram, izdevumi 
konsultācijām, izpētei, analīzei, novērtējumiem un tehniskajai palīdzībai. 

2. darbība 

Kopuzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Vienoto pamataktu, jāizstrādā kopīgas 
pamatnostādnes, kas saskaņo administratīvo izmaksu jēdzienu visos 
kopuzņēmumos un ko izmanto par pamatu dalībnieku ikgadējo finanšu iemaksu 
aprēķinam. 

Lai gan par kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbībām 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir pilnībā uzņemtas 
saistības, ievērojams skaits projektu tiks pabeigti jaunajā DFS 
plānošanas periodā 

2.14. Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ES veic naudas iemaksas 
kopuzņēmumos, savukārt privātā sektora dalībnieki – izdara divu veidu iemaksas 
natūrā, ieguldot savus finanšu resursus un cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas 
(sk. 2.1. izcēlumu). Iesaistītās valstis veic skaidras naudas iemaksas tieši finansējuma 
saņēmējiem, kas reģistrēti šajā iesaistītajā valstī. 
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2.1. izcēlums 

 

2.15. Kopuzņēmumiem nav termiņu to projektu īstenošanai, kurus finansē saskaņā 
ar iepriekšējām DFS gadījumos, kad KU darbības laiks tiek pagarināts nākamās DFS 
ietvaros. Apkopojums par dalībnieku iemaksām šo kopuzņēmumu darbībās saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 2021. gada beigās ir sniegts 2.1. tabulā. Šie 
kopuzņēmumi 2021. gada – astotā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” gada – beigās 
vidēji sasniedza 73 % savu dalībnieku iemaksu mērķrādītāju ar IKAA (jeb 64 % bez 
IKAA). Līdz ar to ievērojams skaits pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu tiks 
pabeigti jaunās 2021.–2027. gada DFS ietvaros. 

Privātā sektora dalībnieku iemaksas natūrā 
kopuzņēmumu pamatdarbībās (IKOP)

Privātā sektora dalībnieku iemaksas natūrā 
papildu pasākumos (IKAA)

Kā paredzēts kopuzņēmumu izveides regulās, 
visiem privātā sektora dalībniekiem ir jāiemaksā 
obligāta summa kopuzņēmumu pētniecības un 
inovācijas projektu izdevumiem. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” IKOP ir 
privātā sektora dalībnieku kopējās izmaksas 
kopuzņēmuma pētniecības un inovācijas darbību 
īstenošanai, no tām atskaita citu kopuzņēmuma 
dalībnieku iemaksas (ES līdzfinansējumu, 
iesaistīto valstu vai starpvaldību organizāciju 
iemaksas), kā arī jebkādu citu ES ieguldījumu šo 
izmaksu segšanai. Pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa” un programmā “Digitālā Eiropa” IKOP
veido attiecināmās izmaksas, kas radušās privātā 
sektora dalībniekiem, īstenojot kopuzņēmuma 
darbības, no tām atskaita kopuzņēmuma vai 
iesaistīto valstu iemaksas vai jebkādu citu 
ES ieguldījumu šo izmaksu segšanai. Apliecināto 
un apstiprināto IKOP kopsumma ir norādīta 
kopuzņēmumu gada pārskatos.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” dažu 
kopuzņēmumu (CS, FCH, BBI, S2R) privātā 
sektora dalībniekiem ir arī jānodrošina obligāta 
summa iemaksās natūrā attiecībā uz “papildu 
pasākumiem”, kas neietilpst kopuzņēmuma 
darba programmā un budžetā, bet ir 
kopuzņēmuma vispārīgo mērķu darbības jomā. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” IKAA ietver 
arī neattiecināmās izmaksas par darbībām, ko 
tieši finansē kopuzņēmums, atskaitot jebkādu 
citu ES ieguldījumu šādu izmaksu segšanai. 
Kopuzņēmuma privātā sektora dalībniekiem 
papildus IKOP ir jānodrošina IKAA, bet minimālās 
summas nav noteiktas. IKAA summas ir noteiktas 
kopuzņēmumu gada papildu pasākumu plānā. 
Apliecināto un apstiprināto IKAA kopsumma ir 
norādīta kopuzņēmuma gada pārskatu 
skaidrojumos. Tāpēc uz IKAA neattiecas 
ERP revīzija.
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2.1. tabula. 2014.–2020. gada DFS: kopējās dalībnieku iemaksas (miljoni 
EUR) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem. 

2.16. 2.1. tabulā parādīts, ka 2021. gada beigās kopuzņēmumi uzrādīja dažāda 
līmeņa sasniegumus attiecībā uz iemaksu mērķrādītājiem, kas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām noteikti to attiecīgajās izveides regulās. Šīs atšķirības daļēji 
nosaka tas, ka kopuzņēmumi darbojas dažādās pētniecības jomās. Piemēram, IHI 
dalībnieku iemaksu mērķrādītāju sasnieguma līmenis ir salīdzinoši zems. Tomēr tas ir 
saistīts ar to, ka projekti ir laikietilpīgi, kas nepieciešams, ņemot vērā to pētniecības 
darbību iedabu inovatīvas veselības aprūpes jomā, kā arī to, ka projektus īsteno lieli 
globāli konsorciji. Līdz ar to IHI turpmākajos gados vēl ir jāizmaksā 84,3 miljoni EUR par 
pašreizējiem 7. PP projektiem. Attiecībā uz IHI arvien pieaug tādu projektu skaits, kurus 
īsteno no vairākām DFS programmām vienlaikus, un tas rada risku, ka šo līdzekļu 
efektīvai pārvaldībai vajadzīgie administratīvie resursi var nebūt pietiekami. Attiecībā 
uz KDT zemāks sasnieguma rādītājs nav problemātisks, jo citi tā dalībnieki pilnībā 
uzņēmās saistības par savu IKOP, parakstot dotāciju nolīgumus, kā parādīts 2.2. tabulā. 

2.17. Kopuzņēmums EuroHPC 2021. gada beigās jau bija uzņēmies saistības par 
180 miljoniem EUR pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas 
dotāciju 50 % līdzfinansējumam, kas noteikts kā minimālais mērķrādītājs KU izveides 
regulā26. Iesaistītās valstis finansē atlikušos 50 % no kopējām projekta izmaksām, un 
privātā sektora dalībnieki veic iemaksas tikai papildus dotācijas darbību maksimālajām 
attiecināmajām izmaksām. Tomēr līdz šim datumam privātā sektora dalībnieki bija 
ziņojuši par iemaksām natūrā tikai 4,2 miljonu EUR apmērā. Līdz ar to pastāv augsts 
risks, ka līdz dotācijas projektu īstenošanas beigām privātā sektora dalībnieku iemaksas 
nesasniegs 420 miljonus EUR, kā noteikts KU izveides regulā. Turklāt KU joprojām 

                                                             
26 Padomes Regula (ES) 2018/1488, 4. panta 2. punkts. 

ES iemaksa 
naudā

(a)

Citu 
dalībnieku 

IKOP  un 
iemaksas 
naudā (1)

(b)

Citu 
dalībnieku 

IKAA  (2)
(c)

Kopā
(d)= 

(a)+(b)+(c)

Kopuzņēmumi 
pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”

ES iemaksa
s naudā

(e)

Citu 
dalībnieku 

apstiprinātās 
IKOP  un 
iemaksas 

naudā
(f)

Citu dalībnieku 
paziņotās, bet 

neapstiprinātās 
IKOP

(g)

IKAA
(h)

Kopā
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Mērķu 
sasniegšanas 
rādītājs ar 

IKAA
(j) = (i) / (d)

Mērķu 
sasniegšanas 
rādītājs bez 

IKAA
(k) = 

((e)+(f)+(g)) / 
((a)+(b))

585,0 789,0 Neattiecas 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 Neattiecas 1 071,0 Neattiecas 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 –CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 Neattiecas 3 276,0 IMI 2 –IHI 838,0 638,2 251,0 Neattiecas 1 727,2 Neattiecas 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 –“Clean H2 ” 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 Neattiecas 4 012,5 ECSEL –KDT 1 058,1 322,8 968,2 Neattiecas 2 349,1 Neattiecas 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI –CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R –“EU-RAIL ” 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 Neattiecas 1 444,0 EuroHPC  (3) 307,0 120,3 17,2 Neattiecas 444,5 Neattiecas 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Kopā 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Iesaistīto valstu / starptautisko organizāciju iemaksas natūrā un naudā KU pamatdarbībās.
(2) Iemaksas natūrā papildu pasākumos, kas nav paredzēti KU darba plānā.
(3) Attiecībā uz EuroHPC  ES iemaksa ietver 100 miljonus EUR no EISI programmas.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem 

lēmumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=LV
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trūkst uzticamu procedūru privātā sektora dalībnieku un iesaistīto valstu deklarēto 
iemaksu natūrā apliecināšanai un apstiprināšanai. Turklāt EuroHPC ir vienīgais 
kopuzņēmums, kuram nav stratēģiskā īstenošanas plāna citu dalībnieku iemaksu 
apmēra sasniegšanai. 

3. darbība 

EuroHPC jāīsteno uzticamas procedūras, ar kurām apliecināt un apstiprināt 
iemaksas natūrā, kā arī stratēģiskais īstenošanas plāns (ceļvedis) ar reāliem 
atskaites punktiem un gada iemaksu mērķrādītājiem gan iesaistītajām valstīm, gan 
privātā sektora dalībniekiem programmas līmenī. 

2.18. Kā redzams 2.2. tabulā, 2021. gada beigās visi kopuzņēmumi jau bija pilnībā 
piešķīruši un/vai parakstījuši dotācijas nolīgumus par projektiem, sasniedzot 100 % no 
maksimālajām ES iemaksām naudā, kas pieejamas to pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbību līdzfinansēšanai. Paralēli citi kopuzņēmumu dalībnieki 
(privātā sektora dalībnieki, iesaistītās valstis un starptautiskās organizācijas) uzņēmās 
saistības veikt šajos projektos iemaksas natūrā (IKOP), parakstot dotācijas nolīgumus. 
Daži kopuzņēmumi (IHI, “Clean H2”, KDT un “EU-Rail”) no saviem privātā sektora 
dalībniekiem plāno piesaistīt vairāk par minimālo IKOP mērķrādītāju, kas noteikts to 
attiecīgajās izveides regulās vai juridiskajos lēmumos. Tā kā visi pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” uzaicinājumi jau bija pabeigti līdz 2020. gada beigām, pastāv augsts 
risks, ka CBE un EuroHPC līdz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju projektu 
īstenošanas beigām nesasniegs savu privātā sektora dalībnieku minimālo IKOP 
mērķrādītāju. 
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2.2. tabula. 2014.–2020. gada DFS: dalībnieku iemaksas, par kurām 
uzņemtas saistības pamatdarbības izmaksu segšanai (miljoni EUR) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz kopuzņēmumu datiem. 

MVU un jauniem finansējuma saņēmējiem ir lielāka iespēja 
pieļaut kļūdas personāla izmaksās 

2.19. Tāpat kā iepriekšējos gados, mūsu 2021. gada revīzijas pie finansējuma 
saņēmējiem apstiprināja sistēmiskas kļūdas, galvenokārt saistībā ar personāla 
izmaksām. Kā secinājām iepriekšējos gada pārskatos27 un Īpašajā ziņojumā 28/2018, 
personāla izmaksu aprēķina metodoloģija pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” dažos 
aspektos ir kļuvusi sarežģītāka, un tas ir palielinājis kļūdu risku. Attiecībā uz 2021. gada 
dotācijas maksājumiem galvenie kļūdu avoti bija šādi: 

o noslēgti apakšlīgumi, kuru izmaksas bija nepareizi deklarētas kā tiešās personāla 
izmaksas; 

o nepareizi aprēķinātas stundas likmes un izmantoti plānotie izmaksu dati vienības 
izmaksu likmēm; 

o ņemtas vērā stundas, kas nostrādātas ārpus pārskata perioda, un 

                                                             
27 2017. gada pārskats, 5.34. punkts, 2018. gada pārskats, 5.16. punkts, 2019. gada pārskats, 

4.11. punkts, 2020. gada pārskats, 4.13. punkts, un 2021. gada pārskats, 4.12.–4.16. punkts. 

Maksimālā 
ES iemaksa 

naudā

Citu dalībnieku 
minimālās 
IKOP  un 
iemaksas 
naudā (1)

Kopā
Kopuzņēmumi 

pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”

ES līdzfinans
ējums, par 

ko 
uzņemtas 
saistības

%

Citu 
dalībnieku 

IKOP  un 
iemaksas 

naudā 
(aplēse)

% Kopā

Pr
og

ra
m

m
as

 
izp

ild
es

 lī
m

en
is

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2–CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI 2–IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 FCH 2–“Clean H2 ” 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL –KDT  (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI –CBE  (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R–“EU-RAIL ” 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC  (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Kopā 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) Iesaistītās valstis finansē iemaksu daļu, ko nesedz ES; privātā sektora dalībnieki veic iemaksas papildus dotāciju darbību maksimālajām attiecināmajām 
izmaksām.

Dalībnieku iemaksas pamatdarbību izmaksās
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem 

lēmumiem)

Dotāciju nolīgumi un piešķirti un/vai parakstīti līgumi
(31.12.2021.)

(1) Definē kā obligātos mērķrādītājus KU izveides regulās.
(2) Citu dalībnieku iemaksas ietver iesaistīto valstu un privātā sektora dalībnieku iemaksas.
(3) IKOP  iemaksu mērķrādītāji, kas saskaņoti KU gada darba plānos, un samazinātās iemaksas naudā pamatdarbībām.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_LV.pdf
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o tiešās personāla izmaksas deklarētas personai, kura nebija ne nodarbināta pie 
finansējuma saņēmēja, ne tieši nolīgta projektā. 

2.20. Viena no kopuzņēmumu stratēģijām pētniecības veicināšanai Eiropā ir 
palielināt privātā sektora, īpaši MVU un jauno finansējuma saņēmēju, līdzdalību. Tomēr 
mūsu tiešā dotāciju maksājumu revīzija pie saņēmējiem atklāja, ka no desmit privātā 
sektora saņēmējiem, kuriem konstatētas skaitļos izsakāmas kļūdas, sešos MVU bija 
aptuveni 90 % no visām konstatētajām kļūdām. 

2.21. Komisija nodrošina rīku (personāla izmaksu vedni jeb “Personnel Costs 
Wizard”), kas palīdz dalībniekiem ziņot par personāla izmaksām, un regulāri popularizē 
šā rīka izmantošanu. 

4. darbība 

Kopuzņēmumiem jāstiprina savas iekšējās kontroles sistēmas, lai novērstu 
palielināto risku attiecībā uz MVU un jauniem saņēmējiem, un stingri jāmudina 
dažas saņēmēju kategorijas, kuras ir vairāk pakļautas kļūdu riskam, piemēram, 
MVU un jaunos finansējuma saņēmējus, izmantot personāla izmaksu vedni. 
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Kopuzņēmumi lielākajā daļā aspektu 
veic turpmākus pasākumus, lai ņemtu 
vērā mūsu iepriekšējo gadu 
apsvērumus 
2.22. Pārsvarā kopuzņēmumi ir veikuši korektīvus pasākumus atbilstoši mūsu 
iepriekšējos īpašajos gada ziņojumos ietvertajiem apsvērumiem, kuru sīkāks izklāsts 
atrodams mūsu atzinumu pielikumos 3. nodaļā. 

2.23. 2.2. izcēlumā ir izklāstīta pieeja, ko izmantojām, lai novērtētu iepriekšējo 
gadu apsvērumu ieviešanas statusu. 

2.2. izcēlums 

Pieeja attiecībā uz iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
ieviešanu 

Ieviests 

Kopuzņēmums ir ieviesis saprātīgus uzlabojumus, ņemot vērā mūsu apsvērumu. 

Ieviešana ir sākta 

Kopuzņēmums ir sācis ieviest saprātīgus uzlabojumus, ņemot vērā mūsu 
apsvērumu, tomēr process vēl nav pabeigts vai ieviestie uzlabojumi tikai daļēji 
atbilst mūsu apsvērumam. 

Ieviešana nav sākta 

Kopuzņēmums nav reaģējis uz mūsu apsvērumu, vai arī korektīvie pasākumi ir ļoti 
nepietiekami. 

Neattiecas 

Apsvērums vairs nav piemērojams, jo to aizstāj ar jaunu apsvērumu, kas ietver 
papildu vai korektīvus elementus, vai arī ir mainījušās attiecīgās kopuzņēmuma 
darbības vai attiecīgais tiesiskais regulējums. Piemērojams arī tad, ja problēmas 
risināšanas izmaksas pārsniedz ieguvumus. 
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2.24. 2.2. attēlā redzams, ka saistībā ar tiem 24 apsvērumiem, kas nebija 
pietiekami risināti 2020. gada beigās, korektīvie pasākumi tika veikti 2021. gadā, kā 
rezultātā 18 apsvērumos ietvertie ieteikumi (75 %) bija ieviesti vai neattiecās, savukārt 
attiecībā uz sešiem apsvērumiem (25 %) 2021. gada beigās ieviešana bija sākta, vai arī 
tie vēl netika risināti28. 

2.2. attēls. Kopuzņēmumu darbības iepriekšējos gados formulēto 
apsvērumu ieviešanā 

 
Avots: ERP. 

  

                                                             
28 Piezīme. Attiecībā uz SESAR, IHI, “Clean H2”, KDT un “EU-Rail” visi iepriekšējo gadu 

apsvērumos ietvertie ieteikumi bija ieviesti, jo kopuzņēmumi 2021. gada revīzijas laikā veica 
korektīvos pasākumus. 

Kopā:  24

Ieviešana nav sākta Ieviešana ir sākta Ieviešana ir pabeigta Neattiecas

1
5

13
5
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Kopuzņēmumi saskaras ar problēmām 
cilvēkresursu jomā 

Mūsu horizontālās pārbaudes metodoloģija 

2.25. 2021. gadā mēs analizējām to kopuzņēmumu situāciju cilvēkresursu jomā, 
kuri darbojas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. Apskatījām pagaidu (aģentūru) 
darbinieku un citu ar personālu saistītu pakalpojumu līgumu noslēgšanu, kā arī 
Komisijas personāla plānošanu jaunajiem KU, kas izveidoti 2021.–2027. gada 
DFS ietvaros. Pamatojoties uz rezultātiem, mēs izsecinājām saistītās sekas un riskus. 
Mēs veicām atsevišķu novērtējumu par F4E situāciju cilvēkresursu jomā, un tā rezultāti 
ir izklāstīti šīs nodaļas beigās. 

2.26. Mūsu analīzes pamatā bija Komisijas finanšu un e-dotāciju sistēmas dati un 
kopuzņēmumu gada pārvaldības ziņojumi. Datus papildināja intervijas ar 
kopuzņēmumu un Komisijas darbiniekiem, kā arī to iesniegto dokumentu un ar 
personālu saistīto datu analīze. Analīzes vajadzībām mēs arī salīdzinājām situāciju 
kopuzņēmumos ar situāciju izpildaģentūrās, jo īpaši Eiropas Pētniecības izpildaģentūrā 
(REA), kas iesaistās līdzīgās programmās kā KU. 

2.27. Pamatojoties uz datiem un dokumentiem, ko apkopojām no 
kopuzņēmumiem par 2018.–2021. gadu, mēs aprēķinājām dažus galvenos 
pamatrādītājus, kas sniedz noderīgu informāciju par kopuzņēmumu situāciju personāla 
jomā. Rezultātus mēs papildinājām ar šajā kontekstā svarīgiem iepriekšējo gadu 
apsvērumiem. 
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Kopuzņēmumu situācija cilvēkresursu jomā laikā no 2018. līdz 
2021. gadam bija sarežģīta 

2.28. Saskaņā ar iekšējās kontroles 4. principu29 kopuzņēmumiem jāapliecina 
apņemšanās piesaistīt, pilnveidot un noturēt kompetentas personas nolūkā sasniegt 
savus mērķus. Šajā sakarā vadībai būtu jānosaka kompetences, kas vajadzīgas, lai 
sekmētu mērķu sasniegšanu, un regulāri jānovērtē tās visā kopuzņēmumā, vajadzības 
gadījumā novēršot trūkumus. Būtu jāievieš pamatdarbības un finanšu darījumu 
aizvietošanas kārtība nolūkā nodrošināt darbību nepārtrauktību. 

2.29. Atsauces periodā kopuzņēmumi ar cilvēkresursiem saistīto risku novērtēja kā 
vidēju līdz augstu. To galvenokārt pamatoja risks, ka vajadzības gadījumā nebūs 
pieejami pietiekami kompetenti resursi, ņemot vērā pieaugošo darba slodzi, salīdzinoši 
augsto darbinieku mainības līmeni un atkarību no dažu darbinieku speciālajām 
zināšanām. 

2.30. 2018.–2021. gada periodā vidējais darbinieku gada mainības rādītājs visiem 
kopuzņēmumiem, izņemot F4E, svārstījās no 10 % līdz 12 %. CBE un “EU-Rail” bija 
visaugstākie individuālie vidējie mainības rādītāji attiecīgajā periodā (attiecīgi 15 % un 
19 %). Salīdzinājumam – REA mainības rādītājs 2021. gadā bija 6 %. Saskaņā ar 
kopuzņēmumu sniegto informāciju tas galvenokārt bija saistīts ar konkurētspējīgākiem 
nodarbinātības nosacījumiem un karjeras iespējām, kas pieejamas Komisijā un 
izpildaģentūrās. Piemēram, ierobežotā darbības ilguma dēļ kopuzņēmumi var piedāvāt 
darbiniekiem darba līgumu uz nenoteiktu laiku tikai pēc septiņiem gadiem, salīdzinot ar 
trim gadiem citās ES struktūrās (piemēram, aģentūrās). Turklāt kopuzņēmumos 
nodarbinātie pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki var pieteikties arī uz vakancēm, ko 
publicējušas citas ES struktūras, kā to piedāvā mobilitāte starp aģentūrām.  

2.31. Šajā periodā pagaidu darbinieku vidējais gada mainības rādītājs visos 
kopuzņēmumos, izņemot F4E, saglabājās augsts – aptuveni 11 % no štata darbinieku 
skaita. Tas bija īpaši augsts CA, CBE un “EU-Rail” (attiecīgi 13 %, 19 % un 18 %). 
Salīdzinājumam – 2021. gadā REA pagaidu darbinieki veidoja tikai 1 % no štata 
darbinieku skaita. Pastāvīgi lielo pagaidu darbinieku skaitu kopuzņēmumos vairumā 
gadījumu veicināja augstais mainības līmenis un nepieciešamība aizstāt štata 
darbiniekus, kuri bija ilgstošā slimības atvaļinājumā vai vēl darbā pieņemšanas procesā 
(CBE, “EU-Rail”). Tas kopuzņēmumiem var radīt nozīmīgu risku saistībā ar 
pamatkompetenču saglabāšanu, neskaidru pārskatatbildību, iespējamiem juridiskiem 

                                                             
29 Komisijas iekšējās kontroles sistēma. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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strīdiem un zemāku darbinieku efektivitātes līmeni, kas attiecīgi var negatīvi ietekmēt 
kopuzņēmumu vispārējo sniegumu. 

2.32. Vēl viens darba slodzes faktors kopuzņēmumiem ir salīdzinoši lielais 
finansējuma saņēmēju skaits konsorcijos, kas īsteno KU projektus, un tādēļ 
kopuzņēmumiem ir nepieciešami apjomīgi iekšējās kontroles mehānismi attiecībā uz 
šādu konsorciju iesniegtajām izmaksu deklarācijām. Līdz ar to šajā periodā vienu 
nepabeigtu projektu kopuzņēmumos īstenoja vidēji 21 saņēmējs (CA un KDT bija 
attiecīgi 42 un 40 saņēmēji) salīdzinājumā ar vidēji vien sešiem saņēmējiem, kas 
2021. gadā īstenoja nepabeigtos REA projektus.  

EuroHPC 2021. gada beigās joprojām trūka svarīgu darbinieku 

2.33. Attiecībā uz EuroHPC 2020. gadā mēs ziņojām par nestabilu personāla 
situāciju un jo īpaši par nepieciešamību pieņemt darbā darbiniekus svarīgos 
administratīvos amatos30. Tomēr 2021. gada beigās KU nedz bija uzsācis 
administrācijas un finanšu nodaļas vadītāja darbā pieņemšanas procedūru, nedz arī 
varēja pabeigt septiņu prioritāro svarīgo administratīvo darbinieku pieņemšanu darbā, 
jo jūlijā novēloti tika apstiprināta KU jaunā izveides regula. Turklāt KU bija tikai divi 
pieredzējuši projektu vadītāji, kas sagatavoja un pārvaldīja gan lielos infrastruktūras 
projektus, gan pētniecības darbības saskaņā ar iepriekšējo un pašreizējo DFS. Svarīgu 
darbinieku trūkums var negatīvi ietekmēt darbības nepārtrauktību un KU mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši ņemot vērā tā projektu īpaši tehnisko raksturu un prasību pēc 
augsti kvalificētiem darbiniekiem ar ļoti specifiskām zināšanām. 

5. darbība 

EuroHPC jāaizpilda svarīgas amata vietas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu gan 
finanšu, gan iekšējās kontroles pārvaldību, kā arī darbības nepārtrauktību un 
galveno pamatdarbības mērķu sasniegšanu. 

Kopuzņēmumus varētu labāk iesaistīt 2021.–2027. gada DFS 
cilvēkresursu plānošanas procesā 

2.34. Kopuzņēmumi ir autonomi un atbild par savu darbinieku pieņemšanu darbā, 
tostarp par personāla vajadzībām un kompetenci. To izpilddirektoriem ir jāizveido viņu 

                                                             
30 ERP Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.9.17. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_LV.pdf
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atbildībā esošu programmu birojs visu to atbalsta uzdevumu izpildei, kuri izriet no 
kopuzņēmumu regulām. Birojā jāstrādā KU darbiniekiem, un tam jo īpaši būtu jāsniedz 
atbalsts piemērotai grāmatvedības sistēmai, jāpārvalda KU darba programmu 
īstenošana un laikus jāsniedz informācija un atbalsts KU dalībniekiem un padomdevēju 
grupām31. 

2.35. Kopuzņēmumi ziņoja, ka to resursu plānošanu 2021.–2027. gada DFS veica 
vienīgi Komisija – atbildīgais KU ģenerāldirektorāts (ĢD) un BUDG ĢD. Šā darba 
rezultāti noteica katra kopuzņēmuma cilvēkresursus, un tas izklāstīts tiesību aktu 
finanšu pārskatos, kas iekļauti Komisijas priekšlikumā attiecīgajai Padomes regulai32. 
Šajā sakarā ir arī svarīgi atzīmēt, ka Komisija strādā, izmantojot pieņēmumus par 
stabilu personāla situāciju ES struktūrās. Turklāt Padome bija rūpīgi pārbaudījusi 
attiecīgajos Komisijas priekšlikumos plānoto kopuzņēmumu pagaidu darbinieku un 
līgumdarbinieku skaitu, pirms tā pieņēma jaunās kopuzņēmumu izveides regulas 
2021.–2027. gada DFS ietvaros. 

2.36. Šie tiesību aktu finanšu pārskati ir atskaites punkts diskusijām par darbinieku 
skaitu ikgadējā štatu sarakstā visam plānošanas periodam. Tajos ir noteikts 
maksimālais darbinieku skaits gadā (darbinieku skaita pilnslodzes ekvivalenti) pēc 
darbinieku kategorijas (pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki, norīkotie valstu eksperti), 
kā arī attiecīgās funkciju grupas un pakāpes. Lielākā daļa kopuzņēmumu ziņoja, ka pēc 
iekšējā budžeta un resursu plānošanas procesa to vadība nebija iekļauta sarunu 
procesā starp atbildīgo ĢD un BUDG ĢD. Kopuzņēmumi arī ziņoja, ka tie nav pietiekami 
informēti nedz par Komisijas ražīguma modeli, ko izmanto, lai noteiktu cilvēkresursus 
to programmu īstenošanai saskaņā ar jauno DFS, nedz par pamatojumu darbinieku 
skaita ierobežošanai, neraugoties uz palielināto budžetu, kas jāizpilda. Tā kā 
kopuzņēmumi ir autonomi un atbild par savu darba programmu īstenošanu, mēs 
uzskatām, ka tos vajadzēja vairāk iesaistīt 2021.–2027. gada DFS cilvēkresursu 
plānošanas procesā. 

                                                             
31 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 19. pants, Padomes Regula (ES) 2021/1173, 9. pants. 

32 COM(2021) 87 final, 23.2.2021., COM(2020) 569 final, 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Kopuzņēmumiem trūkst kopīgu rīku un norādījumu par 
cilvēkresursu aplēsēm 

2.37. Kopuzņēmuma izpilddirektoram jānodrošina iestādes ilgtspējīga un efektīva 
pārvaldība un KU darba programmas efektīva īstenošana, kā arī jāsagatavo un 
jāiesniedz pieņemšanai valdē gada budžeta projekts un štatu saraksts33. 

2.38. Pašlaik kopuzņēmumiem nav rīka katras darbības īstenošanā pavadītā laika 
uzskaitei. Tāpēc darbinieku skaits, kas katru gadu jāpiešķir konkrētai darbībai, ir balstīts 
uz aplēsēm, nevis faktisko laiku, kas gada laikā pavadīts katras darbības īstenošanā. 
Laika uzskaites rīka neesamība rada risku, ka cilvēkresursu vajadzību aplēses nav 
pietiekami ticamas, un tas noved pie neefektīva resursu sadalījuma organizācijas 
darbībām. 

6. darbība 

Kopuzņēmumiem jāievieš laika uzskaites sistēma, lai iegūtu objektīvus datus par 
cilvēkresursu skaitu katrā darbībā. 

2.39. Lielākā daļa kopuzņēmumu veica resursu vajadzību novērtējumu jaunajai DFS 
(bieži vien ar ārēja eksperta palīdzību) un rezultātus paziņoja atbildīgajam 
ģenerāldirektorātam. Tomēr novērtējumos trūka oficiālas un vienotas metodoloģijas 
dažādo nodaļu personāla vajadzību aplēšanai (tostarp attiecībā uz 
pamatkompetencēm). Šāda metodoloģija palīdzētu kopuzņēmumiem izveidot 
objektīvus un labi izstrādātus darba slodzes rādītājus (faktorus), lai resursu sadalījums 
organizācijā būtu optimāls. Ja šādas metodoloģijas nav, kopuzņēmumi turpinās 
piemērot atšķirīgus procesus, kas var tikt uzskatīti par nepilnīgiem un/vai 
neobjektīviem. 

7. darbība 

Kopuzņēmumiem jāizstrādā oficiāls modelis vai norādījumi par to, kā aplēst 
personāla vajadzības (tostarp attiecībā uz pamatkompetencēm) katrai darbībai un 
katrā nodaļā ar mērķi optimizēt personāla resursu izmantošanu. 

                                                             
33 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 19. pants, Padomes Regula (ES) 2021/1173, 9. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=LV
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Trūkumi kopuzņēmumiem izmantotajā cilvēkresursu 
plānošanas modelī attiecībā uz 2021.–2027. gada DFS 

Komisija plānoja kopuzņēmumu resursus bez iepriekšējas informācijas 
par to papilduzdevumiem 

2.40. Kā parādīts 2.3. attēlā, bija paredzēts, ka kopuzņēmumi, kas darbojas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, sasniegs vidējo ražīgumu, proti, katrs pilnslodzes 
ekvivalents pārvaldīs saistību budžetu vidēji 28 miljonu EUR apmērā. Šis ražīguma 
mērķis katram kopuzņēmumam tika aprēķināts, dalot ES finanšu iemaksas 
kopuzņēmumā, kā noteikts to attiecīgajās izveides regulās (pašreizējās saistību cenās), 
ar kopuzņēmuma darbinieku skaitu 2020. gadā, kas izteikts pilnslodzes ekvivalentos. 
Lai kopuzņēmumus izveidotu saskaņā ar 2021.–2027. gada DFS, Komisijas mērķis bija 
līdz 2021.–2027. gada DFS beigām saglabāt vismaz tādu pašu vidējo ražīguma līmeni kā 
iepriekšējā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.  

2.3. attēls. Cilvēkresursu un ražīguma mērķi kopuzņēmumos, kas 
darbojas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
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2.41. Komisijas cilvēkresursu plānošana jaunajiem kopuzņēmumiem, kas jāizveido 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros, tika balstīta uz līdzīgu ražīguma 
modeli, kurā ražīguma mērķi katram KU aprēķināja, dalot ES finanšu iemaksas 
kopuzņēmumā (kā noteikts Vienotajā pamataktā nemainīgās 2020. gada cenās) ar 
kopuzņēmuma galīgo darbinieku skaitu, kas izteikts pilnslodzes ekvivalentos 
(sk. 2.4. attēlu). Attiecībā uz visiem pēctecīgajiem kopuzņēmumiem34 Komisija iepriekš 
noteica, ka vidējais ražīgums ir 26 miljoni EUR, ko pārvalda viens pilnslodzes 
ekvivalents. Šis mērķis jāpalielina līdz 28 miljoniem EUR, 2023. gada beigās samazinot 
darbinieku skaitu vēl par desmit pilnslodzes ekvivalentiem. Tomēr faktiskais 
samazinājuma līmenis būtu jānosaka, balstoties uz kopuzņēmumu darbības 
efektivitātes novērtējumu. Lai sasniegtu šo mērķi un pārvaldītu palielināto ES budžetu 
saskaņā ar jauno DFS, Komisija ir ierobežojusi iespējamo štata darbinieku skaitu, ko 
kopuzņēmumi var pieprasīt, 2020. gada līmenī. Tā rezultātā mazāku ražīgumu dažos 
kopuzņēmumos (SESAR, “EU-Rail” un IHI) kompensēja lielāks ražīgums citos 
kopuzņēmumos (KDT, SNS un CA). Turklāt KDT un EuroHPC ražīguma modelī bija 
iekļautas tikai ES finanšu iemaksas, lai gan ieņēmumi, kas jāpārvalda šiem 
kopuzņēmumiem, ietver gan ES, gan iesaistīto valstu iemaksas. 

2.4. attēls. Cilvēkresursu aplēses un ražīguma mērķi kopuzņēmumos, kas 
darbojas saskaņā ar Vienoto pamataktu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.  

                                                             
34 Tostarp KU “Global Health”. 
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2.42. Tomēr mēs ievērojām, ka par tiesību aktu finanšu pārskatu (kurā bija iekļauti 
štatu saraksti) Komisija vienojās pirms Komisijas stratēģiskās pētniecības un inovācijas 
programmas un Vienotā pamatakta pieņemšanas, ar ko kopuzņēmumiem tika uzticēti 
papildu administratīvie un pamatdarbības uzdevumi. Šie uzdevumi ietver jaunu 
komiteju pārvaldību, padomdevēju struktūru paplašināto lomu, jauno pārvaldības 
procesu papildu pasākumiem paredzētajām iemaksām natūrā, stingrākas ziņošanas 
prasības un jaunas pamatdarbības. Tāpēc plānošanas procesa laikā galvenās grūtības 
novērtēt personāla vajadzības bija neskaidrība par augsta līmeņa pētniecības mērķiem 
un turpmāko kopuzņēmumu papildu administratīvajiem un pamatdarbības 
uzdevumiem. 

2.43. Tā kā kopuzņēmumu cilvēkresursu plānošana netika balstīta uz informāciju, 
kas vajadzīga, lai novērtētu kopuzņēmumu darba slodzes līmeni, pastāv risks, ka 
plānotie cilvēkresursi varētu nebūt pietiekami, lai kopuzņēmumi varētu izpildīt visus 
tiem uzticētos uzdevumus. 

Ražīguma modelī neiekļāva EuroHPC 

2.44. Plānojot cilvēkresursus jaunajiem kopuzņēmumiem 2021.–2027. gada DFS, 
Komisija neiekļāva ražīguma modelī EuroHPC (attiecībā uz kuru, ņemot vērā politiskās 
prioritātes, Komisijas priekšlikums izveides regulai tika pieņemts agrāk). 

2.45. Lai atgūtu vadošo pozīciju inovatīvās augstas veiktspējas datošanas un kvantu 
datošanas tehnoloģijās, EuroHPC 2021.–2027. gada DFS ietvaros ievērojami 
paplašināja. Saskaņā ar jauno izveides regulu, ko pieņēma 2021. gada jūlijā, KU būs 
jāizlieto vairāk nekā 7 miljardi EUR līdzekļu. Šajā nolūkā tam ir jāpieņem darbā vēl 
39 darbinieki, lai līdz 2023. gada beigām nodarbinātu plānotos 54 štata darbiniekus35. 
Jaunā izveides regula tika pieņemta novēloti, tādēļ KU sāka nepieciešamos darbā 
pieņemšanas procesus septiņiem prioritārajiem amatiem 2021. gada beigās un 
2021. gadā nevarēja palielināt darbinieku skaitu. Tā kā 2021. gada beigās KU strādāja 
tikai 15 darbinieki (četri pagaidu darbinieki un 11 līgumdarbinieki), papildus jaunajiem 
administratīvajiem un pamatdarbības procesiem, kas vēl jāievieš, KU var saskarties ar 
cilvēkresursu problēmām šo jauno darbā pieņemšanas procesu pārvaldībā. 

                                                             
35 COM(2020) 569 final, 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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2.46. Kā parādīts 2.5. attēlā, šim svarīgajam KU ir ļoti augsts ražīguma līmenis 
(47 miljoni EUR uz pilnslodzes ekvivalentu), kas palielināja kopuzņēmumu vidējo 
ražīgumu no 26 miljoniem EUR līdz vidēji 31 miljonam EUR uz pilnslodzes ekvivalentu. 
Tādējādi faktiskais vidējais ražīguma līmenis visiem kopuzņēmumiem, kas darbojas 
saskaņā ar 2021.–2027. gada DFS, ir līdzīgs izpildaģentūru vidējam ražīguma līmenim 
33 miljonu EUR apmērā, nevis zemāks, kā tika novērtēts plānošanas laikā. 

2.47. Lai gan visi kopuzņēmumi veic salīdzinoši sarežģītas darbības, to ražīguma 
mērķi tomēr svārstās no 13 miljoniem EUR līdz 51 miljonam EUR (sk. 2.5. attēlu) – 
zemākais rādītājs ir SESAR un “EU-Rail”, bet augstākais rādītājs ir KDT, EuroHPC un SNS.  

2.5. attēls. Cilvēkresursu aplēses un ražīguma mērķi kopuzņēmumos, kas 
darbojas 2021.–2027. gada DFS ietvaros 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
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Resursu plānošanā netika pietiekami ņemts vērā lielums un konkrēti 
darba slodzes faktori 

2.48. Atšķirībā no citām ES struktūrām, piemēram, izpildaģentūrām, viens no 
kopuzņēmumu galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt privātā sektora dalībnieku 
iesaisti savās pētniecības un inovācijas darbībās. Šādai iesaistei būtu jāpalīdz izveidot 
ES mēroga partnerības ar nozares un pētniecības partneriem, lai paātrinātu zinātnes 
atziņu pārvēršanu realizējamās radikālās inovācijās, veicinātu inovāciju izstrādi 
dalībnieku kopīga stratēģiskā redzējuma ietvaros, reaģētu uz sociālajām problēmām 
Eiropā, kam nozare pašlaik pievēršas nepietiekami, un veidotu sinerģiju ar citām 
partnerībām un valstu programmām. 

2.49. Principā kopuzņēmumi ir samērā mazas organizācijas, kam ir mazāk iespēju 
palielināt ražīgumu ar apjomradītiem ietaupījumiem nekā izpildaģentūrām. No otras 
puses, lai izpildītu savu uzdevumu, kopuzņēmumiem ir jārēķinās ar tādiem būtiskiem 
darba slodzes faktoriem plānošanas un īstenošanas līmenī, kas pārsniedz dotāciju 
pārvaldību un nepastāv izpildaģentūrās. Jo īpaši mēs konstatējām, ka Komisijas 
snieguma modeļa plānošanas un īstenošanas līmenī netika ņemti vērā turpmāk minētie 
KU konkrēti darba slodzes faktori.  

2.50. Plānošanas posmā KU projekta vadītāja būtiska darba daļa ir koordinēt un 
paziņot darba programmu zinātniskās prioritātes, kā arī uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus saturu. Līdz ar to projektu vadītājiem ir jāpārvalda un regulāri jāpiedalās 
dažādu KU pārvaldes struktūru (valde, zinātniskā padomdevēja struktūra, valstu 
pārstāvju grupa un ieinteresēto personu grupas, kas darbojas KU jomā) sanāksmēs, kā 
arī jāorganizē darba grupas un pasākumi, lai iesaistītu nozares un pētniecības 
partnerus, iesaistītās valstis un ieinteresētās personas. 

2.51. Kopuzņēmumu projektu īstenošana ir sarežģītāka nekā parastajiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” projektiem, jo to programmas ir vērstas uz 
integrētiem projektiem, kas apvieno nozares pētniecības un inovācijas cikla 
dalībniekus. Atšķirībā no izpildaģentūrām kopuzņēmumiem ir jānodrošina sviras efekts 
no privātā sektora dalībniekiem. Šis sviras efekts ir balstīts uz minimālo izmaksu līmeni 
(finanšu iemaksu un iemaksu natūrā veidā), par kuru segšanu privātā sektora dalībnieki 
ir uzņēmušies saistības, īstenojot KU pētniecības un inovācijas darbības. Šajā kontekstā 
kopuzņēmumiem ir jāpārvalda un jāapstiprina jauna veida iemaksas natūrā papildu 
pasākumos (IKAA), par ko ik gadu ziņo privātā sektora dalībnieki. Atšķirībā no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” šis jaunais IKAA veids segs arī KU projektos 
radušās neattiecināmās izmaksas, un tās var deklarēt tikai par projektiem, kas ir 
iekļauti KU gada darba programmā. Tomēr ražīguma modelis ir vērsts tikai uz 
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ES finansējuma pārvaldību. Tāpēc mēs uzskatām, ka, aprēķinot KU ražīguma mērķi, 
būtu bijis jāņem vērā vismaz IKAA, kas jāsasniedz kopuzņēmumiem, kā arī iesaistīto 
valstu (EuroHPC un KDT) finanšu iemaksas. 

2.52. Jaunajā DFS plānošanas periodā kopuzņēmumiem joprojām ir jāīsteno 
nozīmīga daļa no to pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām (sk. 2.15.–
2.17. punktu). Attiecībā uz dažiem kopuzņēmumiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektu īstenošana turpināsies līdz 2027. gadam, vienlaikus tiem būs 
jāizpilda lielāks pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” budžets. Turklāt atbildīgais 
ģenerāldirektorāts var tieši uzticēt kopuzņēmumiem īstenot papildu projektu 
uzdevumus (piemēram, EISI vai programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros). 

Plānošanā netika ņemtas vērā jaunās centralizētās sistēmas resursu 
vajadzības iesaistīto valstu finanšu iemaksu pārvaldībai 

2.53. Pamatojoties uz Pamatregulu par pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, kā 
arī uz KDT un EuroHPC izveides regulām 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmai, 
šiem kopuzņēmumiem ir pienākums koordinētā veidā ieviest jaunu centralizētu 
pārvaldības procesu, proti, Centrālo finanšu pārvaldības (CMFC) sistēmu, lai pārvaldītu 
tajos iesaistīto valstu finanšu iemaksas. Saskaņā ar šo sistēmu katra iesaistītā valsts KU 
var maksāt attiecīgās finanšu iemaksas projekta līmenī saņēmējiem, kas reģistrēti 
attiecīgajā valstī. Šā procesa laikā katrai iesaistītajai valstij ir arī veto tiesības attiecībā 
uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar konkrētās valsts kopuzņēmumā iemaksāto valsts 
finanšu iemaksu izmantošanu pieteikuma iesniedzējiem, kuri veic uzņēmējdarbību 
attiecīgajā valstī. Tas ļautu iesaistītajai valstij, pamatojoties uz valsts stratēģiskajām 
prioritātēm, pieņemt lēmumu par to, vai attiecīgā atlasītā un apstiprinātā pētniecības 
un inovācijas projektā finansēt līdzekļu saņēmēju no šīs valsts. No otras puses, šiem 
kopuzņēmumiem būs jāveic līdzfinansējuma maksājumi atbilstoši visu iesaistīto valstu 
iemaksām, bet katrai valstij ir sava administratīvā struktūra. Tiem būs arī jāpārvalda un 
jāuzrauga divi dažādi procesi, uz kuriem attiecas administratīvie nolīgumi. 

2.54. Mēs atzīmējam, ka papildu resursu vajadzības plānotās CMFC sistēmas 
īstenošanai nav nedz novērtējusi Komisija, nedz tās ir iekļautas sākotnējās personāla 
resursu aplēsēs kopuzņēmumu jaunās pētniecības un inovācijas programmas 
īstenošanai. Plānošanas trūkums apvienojumā ar IT rīku un Komisijas atbalsta trūkumu 
var negatīvi ietekmēt kopuzņēmumu programmu īstenošanu un citu dalībnieku 
iemaksu mērķu sasniegšanu. Lai CMFC funkcijas veiktu manuāli, būs vajadzīgi 
ievērojami cilvēkresursi.  
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Pēdējo gadu laikā ir palielinājusies F4E atkarība no ārštata 
darbiniekiem 

2.55. Pēdējos gados F4E ir kļuvis atkarīgāks no ārštata darbiniekiem. 2019. gadā 
ārštata darbinieki veidoja 62 % no štata darbiniekiem. Tomēr KU pašreizējā 
stratēģiskajā resursu plānā 2021.–2027. gadam ir paredzēts, ka ārštata darbinieku 
īpatsvars 2022. gadā palielināsies līdz 93 % no Komisijas apstiprinātā maksimālā štata 
darbinieku skaita un pēc tam līdz 2027. gadam pakāpeniski samazināsies līdz 70 % 
(sk. 2.6. attēlu). 

2.6. attēls. Ārštata darbinieku skaita izmaiņas 2021.–2027. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz F4E datiem. 

2.56. Pamatojoties uz savu stratēģisko resursu plānu 2021.–2027. gadam, F4E 
saistībā ar 2023. gada sarunām par budžetu pieprasīja darbinieku skaita palielinājumu 
par 34 štata darbiniekiem. Lai gan Komisija atzina, ka pašreizējais štata darbinieku 
skaits ir nepietiekams ITER projekta lielās sarežģītības dēļ, tā piešķīra 10 papildu štata 
amata vietas un aizkavēja štata amata vietu likvidēšanu projekta beigās ar nosacījumu, 
ka papildu štata vietas tiek izmantotas kritiski svarīgiem jautājumiem un ka tiek 
pārskatīta KU organizatoriskā struktūra. 2.7. attēlā redzams, ka 2021.–2027. gada DFS 
starpība starp štata amata vietu skaitu, ko Komisija piešķīra F4E, un štata darbinieku 
vajadzībām, kas aplēstas KU stratēģiskajā resursu plānā, būs vislielākā 2023. gadā un 
pakāpeniski samazināsies līdz 2027. gadam.  
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2.7. attēls. F4E aplēstais štata darbinieku trūkums 2021.–2027. gada DFS 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz F4E datiem. 

2.57. Turklāt Covid-19 pandēmija, iespējams, ir ietekmējusi F4E situāciju 
cilvēkresursu jomā, konkrēti, palielinot ārštata darbinieku izmaksas un palēninot 
projekta progresu. Jaunajā pamatscenārijā, ko ITER-IO izveidos ITER projektam 
2023. gada pirmajā ceturksnī, tas tiks ņemts vērā, ierosinot pārplānošanu. Šis jaunais 
pamatscenārijs un tā prasības var ietekmēt F4E turpmākās cilvēkresursu vajadzības un 
pieprasījumus 2021.–2027. gada DFS. 

2.58. Kopuzņēmuma lielā atkarība no ārštata darbiniekiem rada problēmas un 
riskus darba vidē. Mūsu 2019. gada ziņojumā mēs izklāstījām riskus, kas saistīti ar tik 
lielu ārējo darbinieku skaitu, piemēram, augsta līmeņa un specializētu 
pamatkompetenču saglabāšanas risku un neefektīvas cilvēkresursu pārvaldības risku, 
jo nav skaidri nodalīti KU darbinieku un ārštata darbinieku pienākumi36. 

                                                             
36 ERP Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2019. finanšu gadu, 3.9.19. punkts. 
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8. darbība 

F4E vadībai jāstiprina pasākumi, kas jau veikti, lai mazinātu riskus saistībā ar 
ārštata darbinieku izmantošanu, jo īpaši neefektīvas pārvaldības risku pienākumu 
neskaidrā sadalījuma dēļ starp štata un ārštata darbiniekiem. 
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Citi ar kopuzņēmumiem saistīti 
ERP dokumenti 
2.59. Papildus gada revīzijas ziņojumam, kas attiecas uz kopuzņēmumu gada 
pārskatiem, 2021. gada laikā mēs publicējām arī dažus īpašos revīzijas ziņojumus un 
apskatus, kuros bija pieminēti kopuzņēmumi (sk. 2.8. attēlu). 
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2.8. attēls. Citi ar kopuzņēmumiem un/vai pētniecību saistīti dokumenti, ko nesen publicējusi ERP 

 
Avots: ERP. 

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

ERP apskats 01/2021
“ES sākotnējais ieguldījums sabiedrības veselības atbildes 
reakcijā uz Covid-19”

ERP īpašais ziņojums 05/2022 
“ES iestāžu, struktūru un aģentūru kiberdrošība: sagatavotības 
līmenis kopumā neatbilst apdraudējumam”

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

Mēs pārbaudījām, cik efektīvi ES ir atbalstījusi valstu stratēģijas 
rūpniecības digitalizācijas jomā un digitālās inovācijas centrus un 
vai Komisija un dalībvalstis efektīvi īstenoja ERD stratēģiju.

Mēs konstatējām, ka Komisijas ERD stratēģija bija pienācīgi 
pamatota un dalībvalstis to atbalstīja, taču trūka informācijas par 
plānoto iznākumu, nebija rezultātu rādītāju un mērķrādītāju. 
Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm ir vēl grūtāk labāk virzīt savas 
darbības un maksimāli palielināt ietekmi, un dalībvalstis netika 
mudinātas piešķirt šai iniciatīvai ESI finansējumu.

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

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

Mēs pārbaudījām ES sākotnējo reakciju uz pandēmijas 
darbībām, kas tika veiktas no 2020. gada 3. janvāra līdz 
2020. gada 30. jūnijam, vēršot uzmanību uz ES satvara 
izmantošanu pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanai, 
ES papildu darbībām, kas veiktas, lai atbalstītu medicīnisko 
aizsardzības līdzekļu piegādes, un ES atbalstu Covid-19 testu un 
vakcīnu izstrādei.

Komisija veicināja informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un 
atbalstīja tādas darbības kā Covid-19 pētniecību un vakcīnu 
pirkuma priekšlīgumus. Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI) izsludināja uzaicinājumu 
saistībā ar koronavīrusa ārstēšanu un pārbaudi. 

Mēs uzsvērām dažas problēmas, ar kurām ES saskaras, atbalstot 
dalībvalstu reakciju uz Covid-19, piemēram, atbilstoša satvara 
izveidi nolūkā risināt pārrobežu veselības apdraudējumus, 
atbilstošu preču piegādes veicināšanu un atbalstu vakcīnu 
izstrādei.

No 2018. līdz 2021. gadam būtiski kiberdrošības incidenti 
ES struktūrās ir pieauguši vairāk nekā desmitkārt, jo attālināts 
darbs ir ievērojami palielinājis uzbrucēju potenciālo piekļuves 
punktu skaitu. Būtiskus incidentus parasti izraisa jaunu metožu un 
tehnoloģiju izmantošana, un to izmeklēšana un seku pārvarēšana 
var ilgt vairākas nedēļas un pat mēnešus. Kā piemēru var minēt 
kiberuzbrukumu Eiropas Zāļu aģentūrai, kad tika nopludināti 
sensitīvi dati un ar tiem manipulēja tā, lai mazinātu uzticēšanos 
vakcīnām.

Galvenais revidentu secinājums bija, ka ES struktūru kiberdrošības 
sagatavotības līmenis ir atšķirīgs un kopumā neatbilst arvien 
pieaugošajam apdraudējumam. Konkrētāk, tām trūkst 
konsekventas pieejas kiberdrošībai, un ne vienmēr ir ieviesti 
būtiski kontroles mehānismi un būtiska kiberdrošības 
paraugprakse.

Lai gan kiberdrošības līmeņa atšķirības teorētiski varētu pamatot 
ar dažādiem riska profiliem un to apstrādāto datu atšķirīgajiem 
sensitivitātes līmeņiem, revidenti uzsver, ka kiberdrošības 
nepilnības vienā ES struktūrā var pakļaut kiberdrošības 
apdraudējumiem vairākas citas organizācijas, jo ES struktūras savā 
starpā ir cieši saistītas.

Visbeidzot, pašlaik ES iestāžu, aģentūru un struktūru informācijas 
drošībai un kiberdrošībai nav juridiskā satvara.

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

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

Ar plašāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītajiem ieteikumiem 
un revidēto vienību atbildēm var iepazīties ERP tīmekļa vietnē 
eca.europa.eu.
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Kopuzņēmumu atbilde uz 2. nodaļu 
1. pasākums. Kopuzņēmumi apmaksās rēķinus, ko ir izrakstījis Komisijas Atalgojuma un 
individuālo tiesību birojs (PMO). Attiecībā uz Revīzijas palātas novēroto tiesību aktu 
jautājumu kopuzņēmumi vienojas sadarboties ar Komisiju, lai skaidrāk saskaņotu 
attiecīgos juridiskos pamatus. 

2. pasākums. Administratīvo izmaksu noteikšana un sadale lika sagatavot katra 
kopuzņēmuma budžetu juridiskajos finanšu pārskatos, kas pievienoti vienotajam 
pamataktam (SBA). Tāpēc “administratīvās izmaksas”, proti, kopuzņēmumu dalībnieku 
finansiālais ieguldījums, tagad ir ne tikai definētas, bet arī skaitliski izteiktas katram 
kopuzņēmumam. Attiecīgi kopuzņēmumi sīkāk izpētīs “administratīvo izdevumu” 
detalizētu saturu, lai varētu saskaņot to klasifikāciju. 

3. pasākums. Kopuzņēmums atzīst Revīzijas palātas ierosināto pasākumu. Tā kā 
kopuzņēmums joprojām ir salīdzinoši jauns, lielākā daļa pārbaudes un apstiprināšanas 
darba notiks projektu darbības cikla beigās. Kopuzņēmums šo jautājumu risinās 
savlaicīgi. Paredzams, ka ierosinātais centrālais finanšu mehānisms (kas ieviests 
saskaņā ar jauno EuroHPC regulu) nodrošinās procedūras un plānošanas instrumentus, 
kas vajadzīgi, lai stiprinātu ikgadējo ieguldījumu koordināciju ar iesaistītajām valstīm. 

4. pasākums. Sadarbojoties ar Komisijas Kopīgo īstenošanas centru (CIC), visi 
kopuzņēmumi 2022. gadā sāka īstenot darbības kļūdu īpatsvara samazināšanai saskaņā 
ar Revīzijas palātas ierosināto pasākumu (piemēram, izpētot arī BUDG ĢD ieteiktos 
vienkāršotus izmaksu veidus, piemēram, vienības izmaksas, fiksētas summas un 
vienotas likmes). 

5. pasākums. Tiklīdz EuroHPC 2021. gada 12. novembrī pieņēma grozīto 2021. gada 
štatu sarakstu, galveno darbinieku pieņemšana darbā sākās nekavējoties 2021. gada 
1. decembrī saskaņā ar Revīzijas palātas ierosināto pasākumu. 

6. pasākums. Kopuzņēmumi pašlaik izmanto Komisijas nodrošināto cilvēkresursu 
pārvaldības sistēmas laika reģistrēšanas moduli (SYSPER). Sadarbībā ar SYSPER 
pakalpojumu nodrošinātāju tiks izpētītas iespējas palielināt SYSPER sistēmā izsekoto 
laika uzskaites datu apjomu. 
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7. pasākums. Kopuzņēmumi vienojas īstenot pasākumu, ņemot vērā daudzgadu 
finanšu shēmas 2027.–2034. gadam plānošanas procesu, lai kopuzņēmumi labāk 
iekļautos Komisijas dienestu cilvēkresursu plānošanas procesā. Kopuzņēmumi ir gatavi 
īstenot šo pasākumu, pamatojoties uz atklātām trīspusējām diskusijām ar BUDG ĢD un 
kopuzņēmumu partnerības ģenerāldirektorātiem. Diskusijā būtu jāiekļauj arī iespēja 
nodrošināt kopuzņēmumiem zināmu elastību, lai savus štatu sarakstus pielāgotu 
pagaidu darba slodzes situācijām. 

2.41  

SESAR 3 kā trīspusējs kopuzņēmums papildus ES budžetam un privātā sektora 
dalībnieku ieguldījumiem veic iemaksas no Eirokontroles aptuveni 500 miljonu EUR 
apmērā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darbībām. Tomēr, tā kā Komisija savā 
produktivitātes modelī nav ņēmusi vērā Eirokontroles ieguldījumu, to, ka SESAR 3 ir 
zemāks produktivitātes koeficients, nevar tieši salīdzināt ar citu kopuzņēmumu 
koeficientu. 

Kopuzņēmumam “Eiropas dzelzceļš” ir uzticētas jaunā sistēmas pīlāra darbības, lai 
nodrošinātu, ka sistemātisks skatījums uz dzelzceļa sistēmas attīstību un pārveidi tiek 
integrēts pētniecībā un inovācijā un tam ir rezultāti. Šīm darbībām ir vajadzīgi papildu 
resursi, lai panāktu tiešāku pārvaldību un uzraudzību. Lai gan tiek lēsts, ka šis darbs ir 
saistīts ar budžetu vairāk nekā 30 miljardu EUR apmērā migrācijas un izvēršanas 
posmā, tas netika iekļauts Komisijas produktivitātes modelī, kā rezultātā 
kopuzņēmuma “Eiropas dzelzceļš” produktivitātes koeficients bija zemāks. 
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3.1. Ticamības deklarācijas 
pamatojuma informācija 

Atzinumu pamatojums 

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

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

3.1.2. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un kopuzņēmumu finanšu noteikumiem 
kopuzņēmumu vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles 
mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu 
un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas 
ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās 
darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu regulējumam, kas tiem piemērojams. 

3.1.3. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt kopuzņēmumu spēju 
turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un 
izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno 
likvidēt organizāciju vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas reālas alternatīvas 
organizācijas slēgšanai vai darbības pārtraukšanai. 

3.1.4. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par kopuzņēmumu finanšu ziņojumu 
sagatavošanas procesa pārraudzību. 
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Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

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

3.1.6. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas, citiem partneriem 
vai iesaistītajām valstīm saņemtās iemaksas un novērtējam kopuzņēmumu procedūras 
citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanai. 

3.1.7. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad 
izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas 
maksājumu kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa 
maksājumus to veikšanas stadijā. Mēs pārbaudām avansa maksājumus tad, kad 
līdzekļu saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu izlietojumu un kopuzņēmums šo 
pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

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

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

— iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 
atzinumu par šīs iekšējās kontroles efektivitāti; 
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— novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto informāciju; 

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

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

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

— ņemam vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar 
kopuzņēmumu pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas37 70. panta 6. punktā. 

3.1.9. Attiecībā uz kopuzņēmumu pētniecības izdevumiem programmā 
“Apvārsnis 2020” par ex post revīzijām atbild Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas 
dienests. Attiecībā uz Komisijas RTD ĢD Kopējā revīzijas dienesta ex post revīziju 
rezultātiem Komisija savā priekšlikumā “Apvārsnis 2020” regulai38 uzskatīja, ka kļūdu 
risks gadā robežās no 2 % līdz 5 % ir reālistisks mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas 
un pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanas noteikumu sarežģītību. Komisijas 
galīgais mērķis attiecībā uz atlikušo kļūdu līmeni ir programmas “Apvārsnis 2020” 
slēgšanas laikā sasniegt līmeni, kas ir pēc iespējas tuvāks 2 %. 

                                                             
37 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=LV
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3.1.10. Mēs sazināmies ar vadību par tādiem jautājumiem kā revīzijai plānotais 
tvērums un laika grafiks, kā arī par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem un par visām 
nozīmīgām iekšējās kontroles mehānismu nepilnībām, kuras esam atklājuši revīzijas 
laikā. 

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

 

3.2. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības sistēmas izpētes 
kopuzņēmums (SESAR 3) 

Ievads 

3.2.1. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas izpētes 
kopuzņēmumu (SESAR) , kurš atrodas Briselē, Septītajā pētniecības pamatprogrammā 
(7. PP) uz astoņiem gadiem izveidoja 2007. gada februārī39 (SESAR 1). Padome 
2014. gada jūnijā grozīja izveides regulu un pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku 
programmā “Apvārsnis 2020” līdz 2024. gada 31. decembrim40 (SESAR). Padome 
2021. gada novembrī pieņēma Vienoto pamataktu, ar ko izveido kopuzņēmumu 
SESAR 3, kurš aizstāj SESAR, programmā “Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas beidzas 
2031. gada 31. decembrī41. 

3.2.2. Kopuzņēmums SESAR 3 ir publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi 
izstrādāt modernizētu gaisa satiksmes pārvaldību Eiropā. Tā dibinātāji ir ES, ko pārstāv 
Komisija, Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eirokontrole), un vairāk nekā 
50 organizācijas, kas aptver visu aviācijas vērtību ķēdi, no lidostām, visu kategoriju 
gaisa telpas izmantotājiem, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, dronu 
ekspluatantiem un pakalpojumiem. 

                                                             
39 Padomes Regula (EK) Nr. 219/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko izveido Kopuzņēmumu, 

lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR). 

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

41 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32014R0721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=EN
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Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas izpētes kopuzņēmums 
(SESAR) 

3.2.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.2.1. tabulā.

3.2.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.2.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.2.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 44,6 119,5

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 4,3 151,3

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 69,9 179,2

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 34,8 163,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 37 38

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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(SESAR) 

 

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

Atzinums 

3.2.6. Mēs revidējām 

a) Kopuzņēmuma SESAR 3 pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus42 un budžeta 
izpildes pārskatus43 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.2.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma SESAR 3 pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma SESAR 3 finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
42 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

43 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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(SESAR) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.2.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.2.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.2.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.2.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem44. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums SESAR 3 (un tā priekštecis kopuzņēmums SESAR) vēl nav 
veicis šādas iemaksas. 

                                                             
44 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=LV
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3.2.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 
ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem45. Attiecībā 
uz SESAR šī procentuālā daļa ir 7,7 % jeb aptuveni 52 221 EUR gadā (pamatojoties uz 
2021. gada skaitliskajiem datiem). Nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu darba 
devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, šajos norādījumos ir 
ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumu noteikumi46. Tomēr Vienotajā 
pamataktā47 ir noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi katru gadu 
starp ES un pārējiem dalībniekiem, ierosinot Kopuzņēmumam darba devēju iemaksas 
aptuveni 339 098 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem 
datiem). Šo dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies 
dažādas interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas 
aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.2.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.2.2. tabulā. 

                                                             
45 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

46 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

47 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=LV
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3.2.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.2.14. Lai radītu pilnīgu priekšstatu par Kopuzņēmuma sasniegumiem, ir jāņem 
vērā arī pašreizējais Kopuzņēmuma dalībnieku pamatdarbības pienākumu līmenis. 
2021. gada beigās Kopuzņēmums bija pilnībā uzņēmis saistības par 
555,8 miljoniem EUR no maksimālās ES iemaksas par programmā “Apvārsnis 2020” 
parakstītajiem dotācijas nolīgumiem un līgumiem. No šīs summas aptuveni 
92,5 miljoni EUR (jeb 16,6 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados par projektiem un 
līgumiem, kas vēl jāpabeidz. No otras puses, privātā sektora dalībnieki bija juridiski 
apņēmušies pilnā apmērā nodrošināt 280 miljonu EUR iemaksas natūrā, kā noteikts 
nozares dalības nolīgumā, un Eirokontrolei bija jāiemaksā 433,4 miljoni EUR jeb 91 % 
no divpusējā nolīgumā noteiktajām 475 miljoni EUR pamatdarbības iemaksām. 

3.2.15. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis bija 93 %. Kopuzņēmumam gandrīz 
nebija 2021. gada pamatdarbības saistību apropriāciju, jo Kopuzņēmums bija pabeidzis 
pēdējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus līdz 2020. gada beigām. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.2.16. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par 
ex post revīzijām atbild Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz 
ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2021. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, 

Dalībnieki
Pamatdarbība

s
Papildu 

pasākumi (1) Kopā Naudā
Natūrā – 

apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 
neapstiprināta

s

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (MOVE ĢD) 585,0 Neattiecas 585,0 536,2 0,0 0,0 Neattiecas 536,2
Eirokontrole 492,0 Neattiecas 492,0 15,7 230,8 45,0 Neattiecas 291,5
Privātā sektora 
dalībnieki 280,0 Neattiecas 280,0 8,7 192,6 42,1 Neattiecas 243,4

Kopā 1 357,0 Neattiecas 1 357,0 560,6 423,4 87,1 Neattiecas 1 071,0

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un divpusējiem 

nolīgumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)
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ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 
0,7 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,6 % (dzēšana un galīgie maksājumi)48. 

3.2.17. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī49. Mēs 
konstatējām un aprēķinājām kļūdu vienā gadījumā, kad finansējuma saņēmējs 
deklarēja tiešās personāla izmaksas, kuras bija jādeklarē kā apakšuzņēmuma līguma 
izmaksas. Tomēr, tā kā dotācijas nolīgumā šādi izdevumi finansējuma saņēmējam 
nebija paredzēti, šīs radušās izmaksas nebija attiecināmas. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.2.18. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 

                                                             
48 Kopuzņēmuma SESAR 2021. gada konsolidētais darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

49 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 
skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir 

sākta / ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

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

Neattiecas 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.2.12  
Kopuzņēmums SESAR 3 vēlas ievērot “Norādījumus kopuzņēmumu darba devēja 
pensiju iemaksu aprēķināšanai”, ko BUDG ĢD izdeva 2022. gada jūnijā. Šie norādījumi 
ir balstīti tikai uz Civildienesta noteikumiem, kuros nav nošķirti administratīvie un 
darbības ieņēmumi. Kopuzņēmums SESAR 3 samaksās summu, par kuru Komisija 
izrakstīs rēķinu. 

3.2.17  
Tiek uzskatīts, ka veids, kādā izmaksas tika paziņotas (kā personāla izmaksas), izriet no 
saņēmēja netīšas kļūdas, kas ir maza organizācija un kam tas bija pirmais 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projekts. Kopuzņēmums SESAR 3 noraidīs 
izmaksu posteni 11 400 EUR apmērā un saistītās netiešās izmaksas 2850 EUR apmērā. 
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3.3. Kopuzņēmums “Tīra aviācija” (CA) 

Ievads 

3.3.1. Kopuzņēmumu kopīgās tehnoloģiju ierosmes aeroinženierijas jomā 
īstenošanai, kurš atrodas Briselē, Septītajā pētniecības pamatprogrammā (7. PP) 
izveidoja 2007. gada decembrī uz desmit gadiem50 (Clean Sky 1). Padome 2014. gada 
maijā pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku programmā “Apvārsnis 2020” līdz 
2024. gada 31. decembrim51(Clean Sky 2). Padome 2021. gada novembrī pieņēma 
Vienoto pamataktu, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Aviation (CA), kurš aizstāj Clean 
Sky 2, programmā “Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas beidzas 2031. gada 
31. decembrī52. 

3.3.2. Kopuzņēmums CA ir publiskā un privātā sektora partnerība, kuras mērķis ir 
pārveidot aviāciju ilgtspējīgai un klimatneitrālai nākotnei. Tās dibinātāji ir ES, ko 
pārstāv Komisija, un aviācijas nozares organizācijas, kas iesaistījušās jauna globāla 
standarta izveidē uzticamām un klimatneitrālām aviācijas sistēmām. 

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

                                                             
50 Padomes Regula (EK) Nr. 71/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido kopuzņēmumu 

“Clean Sky”. 

51 Padomes Regula (ES) Nr. 558/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 
“Clean Sky 2”. 

52 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=LV
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3.3.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.3.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.3.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 89,3 315,6

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 4,3 315,7

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 189,9 356,6

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 182,6 346,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 42 43

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.3.6. Mēs revidējām 

a) Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus53 un budžeta izpildes 
pārskatus54 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.3.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma CA pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma CA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, 
naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar 
Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
53 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

54 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.3.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.3.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.3.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.3.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem55. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums CA (un tā priekštecis kopuzņēmums Clean Sky 2) vēl 
nebija veicis šādas iemaksas. 

3.3.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 

                                                             
55 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem56. Attiecībā 
uz kopuzņēmumu CA šī procentuālā daļa ir 2,3 % jeb aptuveni 16 581 EUR gadā 
(pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Nosakot aprēķina metodi 
kopuzņēmumu darba devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, 
šajos norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi57. Tomēr 
Vienotajā pamataktā ir noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi katru 
gadu starp ES un pārējiem dalībniekiem, ierosinot Kopuzņēmumam darba devēju 
iemaksu aptuveni 360 453 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada 
skaitliskajiem datiem). Šo dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka 
attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas 
aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.3.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.3.2. tabulā. 

3.3.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

                                                             
56 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

57 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (1)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1 536,0
Privātā sektora 
dalībnieki

1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2

Kopā 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem 

lēmumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.3.14. Lai radītu pilnīgu priekšstatu par Kopuzņēmuma sasniegumiem, ir jāņem 
vērā arī pašreizējais Kopuzņēmuma dalībnieku darbības pienākumu līmenis. 2021. gada 
beigās Kopuzņēmums bija gandrīz pilnībā uzņēmis saistības par 1716 miljoniem EUR no 
maksimālās ES iemaksas par programmā “Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotācijas 
nolīgumiem. No šīs summas aptuveni 273 miljoni EUR (jeb 16 %) vēl būs jāizmaksā 
turpmākajos gados. No otras puses, privātā sektora dalībnieki bija juridiski apņēmušies 
veikt iemaksas natūrā 2113,8 miljonu EUR vērtībā. 

3.3.15. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada saistību un maksājumu budžeta izpildes līmenis bija attiecīgi 100 % un 83 %. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.3.16. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par 
ex post revīzijām atbild Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz 
ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2021. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, 
ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 
1,8 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,0 % (dzēšana un galīgie maksājumi)58. 

3.3.17. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī59. Vienā 
gadījumā mēs konstatējām un aprēķinājām sistēmisku kļūdu, kas saistīta ar personāla 
izmaksu stundas likmju nepareizu aprēķinu. 

                                                             
58 Kopuzņēmuma CA 2021. gada konsolidētais darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

59 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 
skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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3.3.18. 2021. gadā svarīgi dokumenti (piemēram, vērtēšanas komisijas locekļu 
deklarācijas par interešu konflikta neesamību; iepirkuma novērtējuma ziņojumi; darbā 
pieņemšanas novērtējuma ziņojumi; lēmumi par darbā pieņemšanas atlases 
komisijām; lēmumi par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un darba līgumi) 
tika apstiprināti, apstrādājot un ievietojot atbildīgā kredītrīkotāja paraksta attēlu 
dokumentā Word formātā un pēc tam pārveidojot datni PDF formātā. Šāda prakse var 
radīt juridiskus riskus, jo noraidītais kandidāts var apstrīdēt parakstīto vērtēšanas 
dokumentu pareizību. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.3.19. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Kopuzņēmums ievērojami palielināja pagaidu darbinieku skaitu. Šāda prakse faktiski rada 
pastāvīgas amata vietas, kas pārsniedz štatu sarakstos paredzētās vietas. Tas norāda, ka 
Kopuzņēmuma štata darbinieku skaits nav pietiekams, lai īstenotu Kopuzņēmuma 
pētniecības un inovācijas programmu un saistītos darba plānus. Šāds stāvoklis 
Kopuzņēmumam rada nozīmīgu risku saistībā ar pamatkompetenču saglabāšanu, 
neskaidriem pārskatatbildības kanāliem un zemāku personāla efektivitāti, kas varētu 
negatīvi ietekmēt Kopuzņēmuma vispārējo sniegumu. 

Ieviešana nav sākta 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.3.11  
Mēs esam saprotoši un gatavi atrisināt šo jautājumu, turklāt sadarbībā ar Komisijas 
dienestiem. Kopuzņēmumi ir kopīgi lūguši Komisijas skaidrojumus un norādījumus par 
Revīzijas palātas konstatējumu. 

3.3.12  
Kā minēts 3.3.11. punktā, Kopuzņēmums piekrīt atrisināt šo jautājumu sadarbībā ar 
Komisijas dienestiem.  Tomēr mums nav pilnvaru piekrist, ka pastāv pretruna starp EK 
dienestu sniegto aplēšu pieeju, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 
piemērojamajiem noteikumiem, lai noteiktu ES struktūru daļu pensiju iemaksās to 
darbiniekiem, un atsaucēm uz Vienotā pamatakta noteikumiem.  

3.3.18  
Konstatējums attiecas tikai uz ierobežotu daļu no Kopuzņēmuma ikdienas darbībām, jo 
visus ar dotāciju un ekspertu pārvaldību saistītos uzdevumus apstrādā, izmantojot 
elektroniskās dotāciju pārvaldības sistēmas.  Konstatējums ir novērsts 2022. gadā. 
Kopuzņēmums ir ieviesis ES sertificētu elektronisko parakstu (juridiski līdzvērtīgu 
pašrocīgam parakstam).  

3.3.19 (Annex: follow up of the previous year’s observation) 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu situācija nav mainījusies.  Pēdējo gadu laikā 
kopuzņēmumam ir bijis pastāvīgi jāpaplašina pagaidu darbinieku izmantošana, ņemot 
vērā stingro štatu saraksta ierobežojumu, lai gan uzdevumi un darba slodze pieaug. 
Kopuzņēmumam pašlaik ir liela darba slodze, jo abas programmas – Clean Sky 2 un 
jaunā Tīras aviācijas programma – norit vienlaicīgi. Kopuzņēmums ir izsludinājis atklātu 
uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai slēgtu līgumus par ārējo konsultāciju 
pakalpojumiem attiecībā uz darbības atbalstu (programmu, finanšu un revīzijas 
pārvaldību, juridiskajiem pakalpojumiem). Sagaidāms, ka šāds atbalsts nodrošinās 
stabilākus darba resursus. Optimālāks risinājums būtu nodrošināt kopuzņēmumam 
lielāku rīcības brīvību attiecībā uz līgumdarbinieku amata vietu skaitu štatu sarakstā. 
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3.4. Kopuzņēmums “Inovatīvas 
veselības aprūpes iniciatīva” (IHI) 

Ievads 

3.4.1. Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI), 
kurš atrodas Briselē, Septītajā pētniecības pamatprogrammā izveidoja 2007. gada 
decembrī60 uz desmit gadiem (IMI 1). Padome 2014. gada maijā pagarināja 
Kopuzņēmuma darbības laiku programmā “Apvārsnis 2020” līdz 2024. gada 
31. decembrim61(IMI 2). Padome 2021. gada novembrī pieņēma Vienoto pamataktu62, 
ar ko izveido kopuzņēmumu “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” (IHI), kurš aizstāj 
IMI 2, programmā “Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas beidzas 2031. gada 
31. decembrī. 

3.4.2. Kopuzņēmums IHI ir publiskā un privātā sektora partnerība veselības 
pētniecībai un inovācijai. IHI mērķis ir palīdzēt izveidot ES mēroga veselības pētniecības 
un inovācijas ekosistēmu, kas atvieglo zinātnisko zināšanu pārvēršanu reālās inovācijās. 
Šīm inovācijām būtu jāaptver profilakse, diagnostika, ārstēšana un slimību kontrole. Tā 
dibinātāji ir ES, ko pārstāv Komisija, COCIR Advancing Healthcare, Eiropas Farmācijas 
uzņēmumu un apvienību federācija, ietverot Vaccines Europe (EFPIA), EuropaBio un 
MedTech Europe. 

                                                             
60 Padomes Regula (EK) Nr. 73/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopuzņēmumu 

novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai. 

61 Padomes Regula (ES) Nr. 557/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 
“2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”. 

62 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=LV
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3.4.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.4.1. tabulā.

3.4.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.4.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.4.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 207,1 233,8

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 9,1 260,5

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 210,4 241,6

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 11,0 276,5

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 50 53

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.4.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma IHI pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus63 un budžeta 
izpildes pārskatus64 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.4.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma IHI pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma IHI finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, 
naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar 
Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
63 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

64 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.4.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.4.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.4.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.4.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem65. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums IHI (un tā priekštecis kopuzņēmums IMI 2) vēl nebija veicis 
šādas iemaksas. 

                                                             
65 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.4.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 
ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem66. Attiecībā 
uz IHI šī procentuālā daļa ir 2,5 % jeb aptuveni 19 693 EUR gadā (pamatojoties uz 
2021. gada skaitliskajiem datiem). Nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu darba 
devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, šajos norādījumos ir 
ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi67. Tomēr Vienotajā pamataktā68 ir 
noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi katru gadu starp ES un 
pārējiem dalībniekiem, ierosinot kopuzņēmumam darba devēju iemaksu aptuveni 
393 856 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Šo 
dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies dažādas 
interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas aprēķināšanu ar 
atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

Septītās pamatprogrammas izpilde  

3.4.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā Septītajā pamatprogrammā 
2021. gada beigās parādītas 3.4.2. tabulā. 

                                                             
66 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

67 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

68 Padomes Regula (ES) Nr. 557/2014, 1. pielikuma 13. pants, un Padomes Regula 
(ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
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3.4.2. tabula. Dalībnieku iemaksas Septītajā pamatprogrammā 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.4.14. Attiecībā uz Kopuzņēmuma darba pienākumiem 2021. gada beigās tas bija 
gandrīz pilnībā uzņēmis saistības par 966 miljoniem EUR no maksimālā ES ieguldījuma 
Septītajā pamatprogrammā parakstītajiem dotācijas nolīgumiem. No šīs summas 
aptuveni 84,3 miljoni EUR (jeb 8,7 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. Privātā 
sektora dalībnieki veica iemaksas natūrā tādā pašā līmenī. Septītās pamatprogrammas 
projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis 
bija 80 %. Kopuzņēmumam gandrīz nebija 2021. gada pamatdarbības saistību 
apropriāciju, jo Kopuzņēmums bija pabeidzis pēdējo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus līdz 2014. gada beigām. 

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izpilde  

3.4.15. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.4.3. tabulā. 

3.4.3. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (1)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 
neapstiprināta

s

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 1 000,0 Neattiecas 1 000,0 938,4 0,0 0,0 Neattiecas 938,4
Privātā sektora 
dalībnieki

1 000,0 Neattiecas 1 000,0 21,9 766,7 38,0 Neattiecas 826,6

Kopā 2 000,0 Neattiecas 2 000,0 960,3 766,7 38,0 Neattiecas 1 765,0

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

Dalībnieki KU darbības
Papildu 

pasākumi (1) Kopā Naudā
Natūrā – 

apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 1 638,0 Neattiecas 1 638,0 838,0 0,0 0,0 Neattiecas 838,0
EFPIA  un asociētie 
partneri 1 638,0 Neattiecas 1 638,0 31,9 606,3 251,0 Neattiecas 889,2

Kopā 3 276,0 Neattiecas 3 276,0 869,9 606,3 251,0 Neattiecas 1 727,2

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)
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3.4.16. Lai radītu pilnīgu priekšstatu par Kopuzņēmuma sasniegumiem, ir jāņem 
vērā arī pašreizējais Kopuzņēmuma dalībnieku darbības pienākumu līmenis. 2021. gada 
beigās Kopuzņēmums bija gandrīz pilnībā uzņēmis saistības par 1452,1 miljonu EUR jeb 
91 % no maksimālās ES iemaksas (1595,4 miljoniem EUR) par pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotācijas nolīgumiem. Šo situāciju galvenokārt izraisīja 
tas, ka 2019. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus nevarēja aptvert visus plānotos 
tematus un ar valdes lēmumu ES budžets tika attiecīgi samazināts. No šīs summas 
aptuveni 616,8 miljoni EUR (jeb 42,5 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. No otras 
puses, privātā sektora dalībnieki bija juridiski apņēmušies veikt iemaksas natūrā 
1520,7 miljonu EUR vērtībā. 

3.4.17. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis bija 97 %. Kopuzņēmumam gandrīz 
nebija 2021. gada pamatdarbības saistību apropriāciju, jo Kopuzņēmums bija pabeidzis 
pēdējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus līdz 2020. gada beigām. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.4.18. Attiecībā uz Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgajiem 
maksājumiem Kopuzņēmums veic ex post revīzijas, savukārt attiecībā uz 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par ex post revīzijām atbild 
Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz ex post revīziju 
rezultātiem, kas bija pieejami 2021. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka tā Septītās 
pamatprogrammas projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 1,9 % un atlikušo 
kļūdu īpatsvars ir 0,8 %69, bet pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem 
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 0,97 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,6 % (dzēšana 
un galīgie maksājumi)70. 

                                                             
69 Kopuzņēmuma IHI 2021. gada konsolidētais darbības pārskats, 2.7.2. nodaļa. 

70 Kopuzņēmuma IHI 2021. gada konsolidētais darbības pārskats, 2.7.2. nodaļa. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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3.4.19. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī71. Vienā 
gadījumā mēs konstatējām un skaitļos izteicām sistēmisku kļūdu, kas saistīta ar 
personāla izmaksām, jo tika izmantotas nepareizas stundas likmes, kuru pamatā nebija 
pabeigts finanšu gads, bet citā gadījumā – kļūdu, kas izrietēja no tā, ka trūka pienācīgu 
apliecinošo pierādījumu par deklarētajām iekārtām un ceļa izmaksām. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.4.20. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 

 

                                                             
71 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 

skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

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

Ieviests 



88 

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” (IHI) 

 

Kopuzņēmuma atbilde 
3.4.11  

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” ir apņēmies atrisināt šo 
situāciju ciešā sadarbībā ar Komisijas dienestiem. 

Mēs ievērosim Komisijas pamatnostādnes (jaunākā 2022. gada 20. jūnija redakcija) un 
apstrādāsim maksājumu, tiklīdz būs saņemta debetnota. 

3.4.12  

Attiecībā uz pensiju iemaksas darba devēja daļas izmaksu kopuzņēmums “Inovatīvas 
veselības aprūpes iniciatīva” ievēro Komisijas norādījumus, ko sagatavojis BUDG ĢD. 
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3.5. Kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” 
(“Clean H2”) 

Ievads 

3.5.1. Kopuzņēmumu kopīgās tehnoloģiju ierosmes “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” īstenošanai (kopuzņēmums FCH), kurš atrodas Briselē, Septītajā pētniecības 
pamatprogrammā izveidoja 2008. gada maijā uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim72 
(FCH 1). Padome 2014. gada maijā pieņēma jaunu izveides regulu, ar kuru programmā 
“Apvārsnis 2020” pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada 
31. decembrim73 (FCH 2). Padome 2021. gada novembrī pieņēma Vienoto pamataktu, 
ar ko izveido kopuzņēmumu “Tīrs ūdeņradis”, kurš aizstāj FCH 2, programmā 
“Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas beidzas 2031. gada 31. decembrī74. 

3.5.2. Kopuzņēmums “Clean H2” ir publiskā un privātā sektora partnerība 
ūdeņraža un kurināmā elementu tehnoloģijas pētniecības un inovāciju jomā. 
Kopuzņēmuma dibinātājlocekļi ir Eiropas Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija, nozares 
grupa (Hydrogen Europe) un pētniecības grupa (Hydrogen European Research). 

                                                             
72 Padomes Regula (EK) Nr. 521/2008 (2008. gada 30. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 

“Kurināmā elementi un ūdeņradis”. 

73 Padomes Regula (ES) Nr. 559/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 
“2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”. 

74 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=LV
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3.5.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.5.1. tabulā.

3.5.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.5.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.5.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 50,0 85,4

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 5,3 86,3

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 56,2 103,8

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 15,8 104,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 27 29

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.5.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma “Clean H2” pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus75 un 
budžeta izpildes pārskatus76 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.5.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma “Clean H2” pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma “Clean H2” finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
75 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

76 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.5.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.5.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.5.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.5.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem77. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums “Clean H2” (un tā priekštecis kopuzņēmums FCH 2) vēl 
nebija veicis šādas iemaksas. 

                                                             
77 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.5.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 
ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem78. Attiecībā 
uz “Clean H2” šis procentuālais īpatsvars ir 2,9 % jeb aptuveni 12 971 EUR gadā 
(pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Nosakot aprēķina metodi 
kopuzņēmumu darba devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, 
šajos norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi79. Tomēr 
Vienotajā pamataktā80 ir noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi 
katru gadu starp ES un pārējiem dalībniekiem, ierosinot kopuzņēmumam darba devēju 
iemaksu aptuveni 223 642 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada 
skaitliskajiem datiem). Šo dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka 
attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas 
aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

Septītās pamatprogrammas budžeta izpilde 

3.5.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā Septītajā pamatprogrammā 
2021. gada beigās parādītas 3.5.2. tabulā. 

                                                             
78 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

79 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

80 Padomes Regula (ES) Nr. 559/2014, 1. pielikuma 15. pants, un Padomes Regula 
(ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
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3.5.2. tabula. Dalībnieku iemaksas Septītajā pamatprogrammā 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.5.14. 2021. gada beigās Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības par 
425,5 miljoniem EUR jeb 95 % no maksimālās ES iemaksas (450 miljoniem EUR) par 
Septītajā pamatprogrammā parakstītajiem dotācijas nolīgumiem. No šīs summas 
aptuveni 3,0 miljoni EUR (jeb 0,7 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. Privātā 
sektora partneri veica iemaksas natūrā tādā pašā līmenī. Septītās pamatprogrammas 
projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis 
bija 97,8 %. Kopuzņēmumam gandrīz nebija 2021. gada pamatdarbības saistību 
apropriāciju, jo Kopuzņēmums bija pabeidzis pēdējo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus līdz 2014. gada beigām. 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.5.15. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.5.3. tabulā. 

3.5.3. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (1)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 470,0 Neattiecas 470,0 407,4 19,1 0,0 Neattiecas 426,5
Privātā sektora 
dalībnieki

470,0 Neattiecas 470,0 17,9 443,9 4,2 Neattiecas 466,0

Kopā 940,0 Neattiecas 940,0 425,3 463,0 4,2 Neattiecas 892,5

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem 

lēmumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

Dalībnieki KU darbības
Papildu 

pasākumi (1) Kopā Naudā
Natūrā – 

apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Privātā sektora 
dalībnieki

95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3

Kopā 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem 

lēmumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)
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3.5.16. Pamatdarbībām apstiprināto privātā sektora dalībnieku iemaksu natūrā 
līmenis bija zems (38,6 miljoni EUR), jo Kopuzņēmums programmā “Apvārsnis 2020” 
tās apliecina vēlāk, kad ir veikts galīgais maksājums par projektiem un kad ir jāiesniedz 
apliecinājums par finanšu pārskatiem. 

3.5.17. Lai radītu pilnīgu priekšstatu par Kopuzņēmuma sasniegumiem, ir jāņem 
vērā arī pašreizējais Kopuzņēmuma dalībnieku darbības pienākumu līmenis. 2021. gada 
beigās Kopuzņēmums bija gandrīz pilnībā uzņēmis saistības par 646 miljoniem EUR no 
maksimālās ES iemaksas par programmā “Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotācijas 
nolīgumiem un līgumiem. No šīs summas aptuveni 112,6 miljoni EUR (jeb 17,8 %) vēl 
būs jāizmaksā turpmākajos gados. No otras puses, privātā sektora dalībnieki bija 
juridiski apņēmušies veikt iemaksas natūrā 158,3 miljonu EUR vērtībā. 

3.5.18. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada saistību un maksājumu budžeta izpildes līmenis bija attiecīgi 98 % un 
87,8 %.  

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.5.19. Saistībā ar Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgajiem 
maksājumiem ex post revīzijas finansējuma saņēmēju līmeni veic Kopuzņēmums, 
savukārt saistībā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par ex post 
revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz ex post revīziju 
rezultātiem, kas bija pieejami 2021. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, ka tā Septītās 
pamatprogrammas projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,0 % un atlikušo 
kļūdu īpatsvars ir 1,0 %81, bet pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem 
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,16 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,3 % (dzēšana 
un galīgie maksājumi)82.  

                                                             
81 Kopuzņēmuma Clean H2 2021. gada darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

82 Kopuzņēmuma Clean H2 2021. gada darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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3.5.20. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī83. Vienā 
gadījumā mēs konstatējām un skaitļos izteicām kļūdu, kas radusies tāpēc, ka 
pārrakstīšanās kļūdas dēļ deklarētas pārāk lielas personāla izmaksas, bet citā 
gadījumā – sistēmisku, skaitļos neizsakāmu kontroles nepilnību, kas saistīta ar to, ka 
nebija procedūras, kas ļautu finansējuma saņēmējam apstiprināt projektā nostrādātās 
stundas. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.5.21. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 

                                                             
83 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 

skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

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

Ieviests 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

2020. gada aprīlī Kopuzņēmums sāka atklātu iepirkuma procedūru, lai slēgtu pamatlīgumu 
attiecībā uz trešā posma īstenošanu projektā, kurā paredzēts izstrādāt H2 sertifikācijas 
sistēmu nolūkā panākt atbilstību pārskatītajai Atjaunojamo energoresursu direktīvai 
(REDII)84. Lai gan konsorcijam, kas jau bija īstenojis projekta pirmos divus posmus, bija 
zināšanu priekšrocības, kopuzņēmums projekta trešā posma īstenošanai izmantoja atklāto 
iepirkuma procedūru. Tādējādi konsorcijs, kuram bija tas pats koordinators un kurš jau bija 
īstenojis projekta iepriekšējos divus posmus, bija vienīgais kandidāts, kurš iesniedza 
piedāvājumu un iesniedza finanšu piedāvājumu, kas bija tuvu iepirkuma konkursa 
specifikācijās noteiktajai maksimālajai aplēstajai līguma vērtībai. 
Tā kā zināšanu priekšrocību situācijā tika izmantota atklāta iepirkuma procedūra, nebija 
iespējams pilnībā pierādīt atbilstību vislabākās cenas un kvalitātes attiecības mērķim. Lai 
palielinātu konkurenci un būtu iespējams labāk aplēst cenu tirgū, Kopuzņēmums tiek 
mudināts veikt iepriekšēju tirgus izpēti attiecībā uz cenu un apspriesties ar citiem 
uzņēmumiem, kas darbojas ūdeņraža tirgū. 

— 

                                                             
84 Direktīva (ES) 2018/2001 (pārstrādāta redakcija) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.LAV&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Kopuzņēmums aptuveni 2,5 gadus izmantoja pagaidu darbiniekus “dienesta zināšanu 
pārvaldības” nodrošināšanai. Taču saskaņā ar Komisijas pamatlīgumu par pagaidu 
pakalpojumiem pagaidu darbinieki tiek nodarbināti tikai vienreizējā vai pagaidu biroja 
darbā, kas saistīts ar krasu darba slodzes pieaugumu un/vai vienreizēju darbību, vai arī, lai 
aizpildītu vakantu amata vietu līdz pastāvīgā darbinieka pieņemšanai darbā. 
Kopuzņēmuma prakse ir pretrunā šim principam un faktiski rada pastāvīgu amata vietu 
papildus štatu sarakstā paredzētajām vietām. 

Ieviests 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.5.11  

Kopuzņēmumi ir kopīgi lūguši Komisijas paskaidrojumus un norādījumus par Revīzijas 
palātas konstatējumu. Mēs esam gatavi uzklausīt un vēlamies atrisināt šo jautājumu, 
pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti no Komisijas dienestiem. 

3.5.12  

Attiecībā uz darba devēja pensijas iemaksas daļas maksājumu kopuzņēmums “Tīrs 
ūdeņradis” ievēros Komisijas dienestu norādījumus. Tomēr jāatzīmē, ka kopuzņēmumi 
jau ir izveidojuši savu daudzgadu budžetu, pamatojoties uz kopējiem administratīvo 
izdevumu ieņēmumiem, kā noteikts vienotajā pamataktā (SBA). Tā kā ar SBA šie 
ieņēmumi ir noteikti maksimālajā līmenī un tos nevar pārsniegt, galīgais lēmums par 
summu, kas jānodrošina saistībā ar iemaksām pensiju shēmā, var ļoti būtiski ietekmēt 
kopuzņēmuma spēju īstenot plānotās darbības un ar tām saistītos izdevumus. 
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3.6. Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās 
tehnoloģijas” (KDT) 

Ievads 

3.6.1. Kopuzņēmumu “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās 
lomas nostiprināšanai” (ECSEL), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2014. gada maijā 
saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” uz laiku līdz 2024. gada 
31. decembrim85. Kopuzņēmums ECSEL aizstāja un turpināja kopuzņēmumus ENIAC un 
ARTEMIS, kurus slēdza 2014. gada 26. jūnijā. Padome 2021. gada novembrī pieņēma 
Vienoto pamataktu, ar ko izveido kopuzņēmumu “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” 
(KDT), kurš aizstāj ECSEL, pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas 
beidzas 2031. gada 31. decembrī86. 

3.6.2. Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” ir publiskā un privātā 
sektora partnerība, kas pārvalda pētniecības un inovācijas programmu, kuras mērķis ir 
stiprināt ES stratēģisko autonomiju elektronisko komponentu un sistēmu nozarē. Tā 
dibinātāji ir ES, ko pārstāv Komisija, iesaistītās valstis un trīs nozares asociācijas: 
Eiropas Viedo sistēmu integrācijas asociācija (EPoSS), Eiropas Nanoelektronikas 
darbību asociācija (AENEAS) un Iekšējā rūpniecības asociācija, kas pārstāv ieinteresētās 
personas mikroelektronikas un nanoelektronikas, viedo integrēto sistēmu un 
iegulto/kiberfizisko sistēmu jomā. 

                                                             
85 Padomes Regula (ES) Nr. 561/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 

ECSEL. 

86 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=LV
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3.6.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.6.1. tabulā.

3.6.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.6.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.6.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 155,8 137,4

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 212,4 209,0

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 199,3 215,8

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 214,0 218,3

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 29 29

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.6.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma KDT pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus87 un budžeta 
izpildes pārskatus88 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.6.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma KDT pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma KDT finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
87 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

88 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 



104 

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (KDT) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.6.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.6.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.6.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.6.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem89. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums KDT (un tā priekštecis kopuzņēmums ECSEL) vēl nebija 
veicis šādas iemaksas. 

                                                             
89 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.6.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina darba devēja iemaksa katram kopuzņēmumam kā ar ES nesaistīto 
ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, ieskaitot arī ar 
ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem90, iesaistīto valstu naudas 
iemaksas, kas netiek virzītas caur ES budžetu un kas arī tiek uzskatītas par ieņēmumiem 
ārpus ES. Attiecībā uz KDT šī procentuālā daļa ir 50,1 % jeb aptuveni 243 904 EUR gadā 
(pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Nosakot aprēķina metodi 
kopuzņēmumu darba devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, 
šajos norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi91. Tomēr 
Vienotajā pamataktā92 ir noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi 
katru gadu starp ES un pārējiem dalībniekiem, ierosinot kopuzņēmumam darba devēju 
iemaksu aptuveni 243 417 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada 
skaitliskajiem datiem). Šo dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka 
attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas 
aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

Septītās pamatprogrammas budžeta izpilde 

3.6.13. Kopuzņēmums aizstāja kopuzņēmumus ENIAC un ARTEMIS no 2014. gada 
26. jūnija un pārņēma šo kopuzņēmumu Septītās pamatprogrammas darbību 
īstenošanu. 

                                                             
90 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

91 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

92 Padomes Regula (ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
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3.6.14. 2021. gada beigās Kopuzņēmums finansiāli slēdza visus nepabeigtos 
Septītās pamatprogrammas projektus. Pamatojoties uz parakstīto Septītās 
pamatprogrammas darbību kopējām izmaksām un Kopuzņēmuma (un tā priekšteču 
ENIAC, ARTEMIS un ECSEL) faktiskajiem šo pasākumu līdzfinansējuma maksājumiem, 
dalībnieku galīgās iemaksas tiek lēstas šādi: ES: 564,3 miljoni EUR, iesaistītās valstis: 
812, 5 miljoni EUR, privātā sektora dalībnieku iemaksas natūrā: 2202,4 miljoni EUR. 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.6.15. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.6.2. tabulā. 

3.6.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.6.16. Lai radītu pilnīgu priekšstatu par Kopuzņēmuma sasniegumiem, ir jāņem 
vērā arī pašreizējais Kopuzņēmuma dalībnieku darbības pienākumu līmenis. 2021. gada 
beigās Kopuzņēmums bija pilnībā uzņēmis saistības par 1170 miljoniem EUR no 
maksimālās ES iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotācijas 
nolīgumiem. No šīs summas aptuveni 190,3 miljoni EUR (jeb 16,6 %) vēl būs jāizmaksā 
turpmākajos gados. 

3.6.17. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis bija 85 %. Kopuzņēmumam gandrīz 
nebija 2021. gada pamatdarbības saistību apropriāciju, jo Kopuzņēmums bija pabeidzis 
pēdējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus līdz 2020. gada beigām. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (1)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 
neapstiprināta

s

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (CNECT ĢD) 1 185,0 Neattiecas 1 185,0 1 058,1 Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1 058,1
Privātā sektora 
dalībnieki

1 657,5 Neattiecas 1 657,5 22,2 300,6 968,2 Neattiecas 1 291,0

Iesaistītās valstis (2) 1 170,0 Neattiecas 1 170,0 450,2 Neattiecas Neattiecas Neattiecas 450,2
Kopā 4 012,5 Neattiecas 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 Neattiecas 2 799,3

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.
(2) Iesaistītās valstis maksā savas iemaksas tieši finansējuma saņēmējiem.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)
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3.6.18. 2021. gada beigās privātā sektora dalībnieku potenciāli galīgās iemaksas 
natūrā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pamatdarbībās tika lēstas 
1594,2 miljonu EUR apmērā. Jāatzīmē, ka Kopuzņēmums var aprēķināt un apstiprināt 
privātā sektora dalībnieku iemaksu natūrā faktisko summu tikai pēc tam, kad 
Kopuzņēmums un iesaistītās valstis ir veikuši visus maksājumus un ir saņemti visi 
projekta beigu apliecinājumi un saistītā informācija. Šajā kontekstā un ņemot vērā to, 
ka 2021. gada beigās bija pabeigts tikai ierobežots skaits pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektu, apstiprinātās nozares iemaksas natūrā bija 
300,6 miljoni EUR. Pamatojoties uz Kopuzņēmuma valdes pieņemto pro rata temporis 
metodoloģiju, 2021. gada beigās kumulatīvās aplēstās un (vēl neapstiprinātās) privātā 
sektora dalībnieku iemaksas natūrā bija 968,2 miljoni EUR. 

3.6.19. Iesaistītās valstis 2021. gada beigās parakstīja līgumsaistības 
1106,2 miljonu EUR apmērā93 un deklarēja kopējās finanšu iemaksas 
450,2 miljonu EUR apmērā, kuras tās iemaksāja tieši to atbalstīto pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektu līdzekļu valstu saņēmējiem. Starpība starp iesaistīto valstu 
finanšu iemaksu summu un ES finanšu iemaksu 1058,1 miljona EUR apmērā 2021. gada 
beigās ir skaidrojama ar to, ka lielākā daļa iesaistīto valstu atzīst savas izmaksas un ziņo 
par tām Kopuzņēmumam tikai tad, kad ir pabeigti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
projekti, kurus tās atbalsta. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.6.20. Kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC noslēgtie administratīvie nolīgumi ar 
attiecīgajām valstu finansēšanas iestādēm (VFI) joprojām ir spēkā arī pēc šo abu 
kopuzņēmumu apvienošanas kopuzņēmumā ECSEL. Saskaņā ar šiem nolīgumiem 
kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC ex post revīzijas stratēģijas lielā mērā pamatojās uz 
to, ka valstu finansēšanas iestādes revidē projektu izmaksu deklarācijas94. Tā kā valstu 
finansēšanas iestādes izmanto ļoti atšķirīgas metodes un procedūras, 
kopuzņēmums ECSEL nespēj aprēķināt vienotu ticamu svērto kļūdu īpatsvaru vai 
atlikušo kļūdu īpatsvaru Septītās pamatprogrammas maksājumiem. Tā kā 
Kopuzņēmuma kopējie maksājumi 2021. gadā atlikušo Septītās pamatprogrammas 

                                                             
93 Šī summa ir aplēsta, pamatojoties uz Kopuzņēmuma Publisko iestāžu padomes finansēšanas 

lēmumiem par 2014.–2020. gada uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 

94 Saskaņā ar ARTEMIS un ENIAC pieņemtajām ex post revīzijas stratēģijām Kopuzņēmumam 
vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai no dalībvalstīm saņemtā informācija sniedz pietiekamu 
pārliecību par veikto darījumu likumību un pareizību. 
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projektu slēgšanai sasniedza tikai 0,6 miljonus EUR jeb 0,4 % no kopējiem 
pamatdarbības maksājumiem, tie 2021. gadā neradīja būtisku kļūdu risku. 

3.6.21. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem ex post 
revīzijas veic Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz saviem 
revīzijas rezultātiem 2020. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja par reprezentatīvu kļūdu 
īpatsvaru 2,2 % pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 1,2 % atlikušo kļūdu 
īpatsvaru95. 

3.6.22. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī96. Divos 
gadījumos mēs konstatējām un skaitļos izteicām kļūdas, kas radušās tāpēc, ka bija 
deklarētas pārāk lielas personāla izmaksas. 

Jaunā centralizētā sistēma iesaistīto valstu finanšu iemaksu pārvaldībai 

3.6.23. Pamatojoties uz Pamatregulu par pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 
un Vienoto pamataktu, Kopuzņēmumam ir pienākums ieviest jaunu centralizētu 
pārvaldības procesu, proti, Finanšu iemaksu centralizētas pārvaldības (CMFC) sistēmu, 
lai pārvaldītu iesaistīto valstu finanšu iemaksas. 

3.6.24. Saskaņā ar plānoto CMFC sistēmu katra iesaistītā valsts var izvēlēties 
iespēju savas attiecīgās iemaksas kopuzņēmumam maksāt projekta līmenī saņēmējiem, 
kas reģistrēti attiecīgajā valstī. Šā procesa laikā katrai iesaistītajai valstij ir arī veto 
tiesības attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar konkrētās valsts kopuzņēmumā 
iemaksāto valsts finanšu iemaksu izmantošanu pieteikuma iesniedzējiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī saskaņā ar ES finanšu un konkurences noteikumiem. 
Tas ļauj iesaistītajai valstij, pamatojoties uz valsts stratēģiskajām prioritātēm, pieņemt 
lēmumu par to, vai attiecīgā atlasītā un apstiprinātā pētniecības un inovācijas projektā 
finansēt līdzekļu saņēmēju no šīs valsts. 

                                                             
95 Kopuzņēmuma KDT 2021. gada darbības pārskats, 8.2.3. nodaļa. 

96 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 
skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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3.6.25. No otras puses, Kopuzņēmumam būs jāveic līdzfinansējuma maksājumi 
visām iesaistītajām valstīm, kuras izvēlas uzticēt Kopuzņēmumam savas finanšu 
iemaksas. Tam būs arī jāpārvalda un jāuzrauga divi alternatīvi procesi, ar ko atbalsta 
administratīvos nolīgumus ar iesaistītajām valstīm. Katrai iesaistītās valsts finansēšanas 
iestādei (VFI) ir jāparaksta administratīvs nolīgums ar Kopuzņēmumu, lai vai nu 
uzticētu Kopuzņēmumam veikt valsts iemaksas, vai koordinētu valsts nolīgumus par to 
līdzekļu pārvedumu, no kuriem veic maksājumus saņēmējiem, un ziņošanu par 
iemaksām. 

3.6.26. Mēs atzīmējam, ka Kopuzņēmuma papildu resursu vajadzības plānotās 
CMFC sistēmas īstenošanai nav nedz novērtējusi Komisija, nedz tās ir iekļautas 
Kopuzņēmuma sākotnējās personāla resursu aplēsēs pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” īstenošanai. Šis CMFC sistēmas ieviešanas plānošanas trūkums apvienojumā ar 
personāla situāciju un IT rīku un atbalsta trūkumu var negatīvi ietekmēt Kopuzņēmuma 
programmu īstenošanu un to, vai citi dalībnieki veic iemaksas pilnā apmērā. Lai CMFC 
varētu pārvaldīt manuāli, būs vajadzīgi ievērojami cilvēkresursi. 

Apsvērums par citiem jautājumiem 

Kopuzņēmuma situācija cilvēkresursu jomā 

3.6.27. Ar Komisijas priekšlikumu, ar ko groza Vienoto pamataktu97, 
kopuzņēmums KDT tiks pārveidots par nākotnes Mikroshēmu kopuzņēmumu ar jaunu 
uzdevumu saistībā ar iniciatīvas “Mikroshēmas Eiropai” īstenošanu saskaņā ar jauno 
DFS 2021.–2027. gadam. Šajā kontekstā Kopuzņēmums atbalstīs inovatīvu nākamās 
paaudzes pusvadītāju tehnoloģiju izstrādi, un tam būtu jāstiprina ES mikroshēmu 
ražošanas spējas. Saskaņā ar šo priekšlikumu Kopuzņēmums īstenos projektus aptuveni 
10,9 miljardu EUR apmērā saskaņā ar jauno DFS 2021.–2027. gadam un pieņems darbā 
vēl 19 darbiniekus, lai līdz 2025. gadam sasniegtu plānoto 50 štata darbinieku skaitu. 
Tā kā 2021. gada beigās Kopuzņēmumā strādāja tikai 29 darbinieki (13 pagaidu 
darbinieki un 16 līgumdarbinieki), papildus jaunajiem administratīvajiem un darbības 
procesiem, kas vēl jāizveido, Kopuzņēmums var saskarties ar ievērojamām 
cilvēkresursu problēmām šo jauno darbā pieņemšanas procesu pārvaldībā. 

                                                             
97 Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) 2021/2085, ar ko izveido kopuzņēmumus 

pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, groza attiecībā uz kopuzņēmumu “Mikroshēmas”, 
COM(2022) 47 final, 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=LV
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Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.6.28. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 



111 

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (KDT) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Ne Kopuzņēmuma 2020. gada provizoriskajos gada pārskatos, ne tā 2020. gada budžeta un 
finanšu pārvaldības ziņojumā nav uzrādītas turpmāk minētās aplēses: 
— iesaistīto valstu finanšu iemaksas Septītās pamatprogrammas ARTEMIS un ENIAC 

projektos un 
— iemaksas natūrā, ko veikušas pētniecības un attīstības organizācijas, kuras piedalās 

Septītās pamatprogrammas ARTEMIS un ENIAC projektos. 

Ieviests 



112 

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (KDT) 

 

Kopuzņēmuma atbilde 
3.6.11 un 3.6.12  
Kopuzņēmums (KU) “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” vēlas atrisināt šo jautājumu un 
nodrošināt atbilstību visiem minētajiem noteikumiem sadarbībā ar Komisijas 
attiecīgajiem dienestiem.  Pēc visu kopuzņēmumu kopīga lūguma Komisijas dienestiem 
Komisija 2022. gada jūnijā izdeva norādījumus kopuzņēmumu pensiju aprēķinam, ko 
iemaksā darba devēji. Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” šobrīd izskata 
Komisijas priekšlikumu un aprēķinu atbilstoši izdotajiem norādījumiem, kā arī pašlaik 
notiek debates ar tās locekļiem attiecībā uz iesaistīto valstu iemaksām, jo šīs iemaksas 
tiek tieši maksātas saņēmējiem, nevis KU, un neattiecas uz administratīvajiem 
izdevumiem. Valde ir laicīgi jāinformē. 

3.6.26  
Kopuzņēmumam “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” nav papildu cilvēkresursu Centrālās 
finanšu pārvaldības (CFM) sistēmas (jauna kompleksa uzdevuma) pārvaldībai, un 
kopuzņēmums ir konsekventi iekļāvis šo neadekvāto resursu risku ikgadējā riska 
novērtējumā. Kopuzņēmums prasīja resursu palielinājumu.  Kopuzņēmums šobrīd 
ievieš iekšējas procedūras, lai nodrošinātu CFM sistēmas pareizu funkcionēšanu, un 
izvērtē vajadzīgo resursu piešķiršanu.  CFM sistēmas īstenošana var sākties, agrākais, ar 
uzaicinājumiem uz 2023. gada projektiem. 

3.6.27  
Kopuzņēmums atzīst, ka papildu 19 darbinieku pieņemšana līdz 2025. gadam ir 
problemātiska, jo jāorganizē paralēli jaunajiem administratīvajiem un darbības 
procesiem, kas vēl jāievieš. Svarīgi tikt skaidrībā par termiņiem, jo process ir aizkavējies 
un Mikroshēmu akta pieņemšana tagad tiek plānota 2023. gada otrajā pusē. Ņemot 
vērā šo termiņu, pirmās darbinieku pieņemšanas notiks tikai no 2023. gada beigām. 
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3.7. Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta 
Eiropa” (CBE) 

Ievads 

3.7.1. Biorūpniecības kopuzņēmumu (BBI), kurš atrodas Briselē, izveidoja
2014. gada maijā saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” uz laiku līdz 
2024. gada 31. decembrim98. Padome 2021. gada novembrī pieņēma Vienoto 
pamataktu, ar ko izveido kopuzņēmumu “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE), kas aizstāj 
BBI, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros uz laikposmu, kas beidzas 
2031. gada 31. decembrī99. 

3.7.2. Kopuzņēmums CBE ir publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības
nozarē. Tā dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Komisija, un nozares partneri, 
kurus pārstāv Biorūpniecības konsorcijs (BIC). 

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

3.7.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

98 Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido biorūpniecības 
kopuzņēmumu. 

99 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 127,1 191,2

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 4,6 72,2

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 174,8 196,6

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 5,3 111,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 22 23

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=LV
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.7.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.7.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

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

Atzinums 
3.7.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma CBE pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus100 un budžeta 
izpildes pārskatus101 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

                                                             
100 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

101 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.7.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma CBE pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma CBE finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.7.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.7.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.7.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 
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Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.7.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem102. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums CBE (un tā priekštecis kopuzņēmums BBI) vēl nebija veicis 
šādas iemaksas. 

3.7.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 
ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem103. CBE šī 
procentuālā daļa ir 2,3 % jeb aptuveni 8085 EUR gadā (pamatojoties uz 2021. gada 
skaitliskajiem datiem). Uz ieņēmumu pamata nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu 
veiktajai darba devēja iemaksai ES budžetā, šajos norādījumos ir ņemti vērā tikai 
attiecīgie Civildienesta noteikumi104. Tomēr Vienotajā pamataktā105 ir noteikts, ka 
administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi katru gadu starp ES un pārējiem 
dalībniekiem, ierosinot Kopuzņēmumam darba devēju iemaksas aptuveni 175 756 EUR 
apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Šo dažādo tiesību 
normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā 
uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

                                                             
102 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

103 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 
iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

104 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

105 Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014, 1. pielikuma 12. pants, un Padomes Regula 
(ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
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Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.7.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020”
2021. gada beigās parādītas 3.7.2. tabulā. 

3.7.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.7.14. Attiecībā uz Kopuzņēmuma darba pienākumiem 2021. gada beigās tas bija
gandrīz pilnībā uzņēmis saistības par 815,8 miljoniem EUR no maksimālās ES iemaksas 
par pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotāciju nolīgumiem. No šīs 
summas aptuveni 159,6 miljoni EUR (jeb 19,6 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. 
No otras puses, privātā sektora dalībnieki bija juridiski apņēmušies nodrošināt 
iemaksas natūrā un finanšu iemaksas 266,5 miljonu EUR jeb 56 % apmērā no indikatīvā 
mērķa 475,3 miljoni EUR, kas noteikts Kopuzņēmuma pieņemtajās gada darba 
programmās. Tā kā visi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus 2020. gada beigās tika slēgti, attiecībā uz saviem privātā sektora 
dalībniekiem Kopuzņēmums līdz plānošanas perioda beigām nesasniegs indikatīvo 
mērķrādītāju. 

Dalībnieki KU darbības
Papildu 

pasākumi (2) Samazinājumi Kopā Naudā
Natūrā – 

apstiprinātas

Natūrā –
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (RTD ĢD) 975,0 Neattiecas -140,0 835,0 728,2 Neattiecas Neattiecas Neattiecas 728,2
Privātā sektora 
dalībnieki (iemaksas 
natūrā un naudas 
iemaksas 
administratīvo izmaksu 
segšanai)

462,1 2 225,4 Neattiecas 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Privātā sektora 
dalībnieki (naudas 
iemaksas 
pamatdarbības izmaksu 
segšanai)

182,5 Neattiecas -140,0 42,5 3,3 Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3,3

Kopā 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu un juridiskiem lēmumiem)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

(2) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā. To minimālais mērķrādītājs privātā sektora dalībniekiem tika palielināts no 1755 miljoniem EUR līdz
2225,4 miljoniem EUR, lai panāktu, ka kopējā minimālā iemaksa saskaņā ar iemaksu veikšanas pienākumu ir vismaz 2730 miljoni EUR.

(1) IKOP  un iemaksu mērķrādītāji administratīvajām izmaksām saskaņā ar KU gada darba plāniem.
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3.7.15. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem pieejamā Kopuzņēmuma 
2021. gada maksājumu budžeta izpildes līmenis bija 71 %. Tas galvenokārt skaidrojams 
ar neseno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu apturēšanu un/vai 
pagarināšanu, kas bija nepieciešama Covid-19 pandēmijas dēļ, kā arī ar liela 
“Apvārsnis 2020” projekta negaidītu izbeigšanu pēc tam, kad 2021. gadā galvenais 
finansējuma saņēmējs bankrotēja. Kopuzņēmumam nebija 2021. gada pamatdarbības 
saistību apropriāciju, jo tas bija pabeidzis pēdējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
līdz 2020. gada beigām. 

3.7.16. 2021. gada beigās nozares dalībnieki ziņoja, ka kopējās iemaksas natūrā 
papildu pasākumos ir 1646,5 miljoni EUR jeb 74 % no mērķrādītāja, kas ir 
2225,4 miljoni EUR. Tomēr attiecībā uz 715,6 miljoniem EUR jeb 43 % no paziņotās 
summas apliecināšanas process nebija noslēgts. Lai nodrošinātu, ka līdz programmas 
beigām mērķrādītājs tiek sasniegts, Kopuzņēmuma valde 2022. gada februārī 
apstiprināja papildu 658 miljonus EUR nozares dalībnieku investīcijām 2022. gada 
pasākumos, kas cieši saistītas ar Kopuzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem. Šīs privātā 
sektora dalībnieku saistības var mazināt Kopuzņēmuma risku, ka līdz programmas 
“Apvārsnis 2020” beigām netiks sasniegts mērķrādītājs attiecībā uz papildu 
pasākumiem paredzētajām iemaksām natūrā.  

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.7.17. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par 
ex post revīzijām atbild Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz 
ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami līdz 2021. gada beigām, Kopuzņēmums 
ziņoja, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu 
īpatsvars ir 1,9 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,2 % (dzēšana un galīgie maksājumi)106. 

                                                             
106 Kopuzņēmuma CBE 2021. gada darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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3.7.18. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī107. Vienā 
gadījumā mēs konstatējām un izteicām skaitļos kļūdu saistībā ar tiešajām personāla 
izmaksām, kas deklarētas personai, kura nebija ne nodarbināta pie saņēmēja, ne tieši 
nolīgta projektā. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.7.19. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā.

                                                             
107 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 

skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

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

sākta / neattiecas) 

2019 
Kopējā summā, ko veidoja iemaksas natūrā papildu pasākumiem un kas 2019. gada beigās bija 
916 miljoni EUR, ir iekļauti aptuveni 216 miljoni EUR iemaksu natūrā, kuras paziņotas 
2019. gadā, bet kuru apstiprināšanas process nebija pabeigts Covid-19 pandēmijas dēļ. 

Ieviests 

2020 

Saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu nozares dalībniekiem jāiegulda naudā vismaz 
182,5 miljoni EUR Kopuzņēmuma darbības izmaksu segšanai. Tā kā 2020. gadā nozares 
dalībnieki neveica papildu naudas iemaksas Kopuzņēmuma pamatdarbības izmaksu segšanai, 
tās saglabājās tikpat zemā līmenī kā 2019. gada beigās – 3,25 miljoni EUR. Tas liecina, ka 
Kopuzņēmums saskaras ar būtiskiem šķēršļiem šādu iemaksu iegūšanā un ka līdz 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” beigām minimālais mērķis netiks sasniegts. Šā iemesla dēļ 
Komisijas (RTD ĢD) naudas iemaksas Kopuzņēmumā samazināja par 140 miljoniem EUR. Šis 
nozīmīgais dalībnieku iemaksu samazinājums radīja risku kopuzņēmuma pētniecības un 
inovācijas programmas īstenošanai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros. 

Neattiecas 
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Gads ERP komentāri 

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

sākta / neattiecas) 

2020 

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

Ieviešana ir sākta 

2020 

Kopuzņēmuma 2020. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus koncepcija nenodrošināja pēc 
iespējas pilnīgāku četru stratēģisko demonstrējumu tematu aptvērumu saskaņā ar 
Kopuzņēmuma pētniecības programmu darba plānā. Atbalsttiesīgi un augsti vērtēti 
priekšlikumi par vienu no demonstrējumu tematiem bija jānoraida par labu citam 
demonstrējumu tematam, attiecībā uz kuru tika pieņemti vairāki priekšlikumi līdzfinansējuma 
saņemšanai. 

Neattiecas 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.7.11 un 3.7.12  

KU “Apritīga biobāzēta Eiropa” ir gatavs uzklausīt un vēlas atrisināt jautājumu, turklāt 
sadarbībā ar Komisijas dienestiem. Kopuzņēmumi ir kopīgi lūguši Komisijas 
paskaidrojumus un norādījumus attiecībā uz Revīzijas palātas konstatējumu. 

3.7.14  

Rezultātā saistību IKOP (privāto dalībnieku / asociēto partneru ieguldījumu natūrā) 
līmenis dotāciju nolīgumos ir mazāks salīdzinājumā ar gada darba programmās 
paredzētajiem līmeņiem galvenokārt tāpēc, ka kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta 
Eiropa” var īstenot tikai atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kā rezultātā 
laika gaitā tika palielināts to saņēmēju līdzfinansējums, kuri nav kopuzņēmuma 
“Apritīga biobāzēta Eiropa” privāto dalībnieku Biorūpniecības konsorcija (BIC) daļa. Tā 
kā veiksmīgajiem saņēmējiem nav pienākuma pievienoties BIC konsorcijam, 
kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” nevarēja ņemt vērā savu ieguldījumu 
kopuzņēmuma IKOP mērķa sasniegšanā. 
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3.8. Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” 
(EU-Rail) 

Ievads 

3.8.1. Kopuzņēmumu “Shift2Rail” (S2R), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2014. gada
jūnijā saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” uz laiku līdz 2024. gada 
31. decembrim108. Padome 2021. gada novembrī pieņēma Vienoto pamataktu, ar ko
izveido kopuzņēmumu “Eiropas dzelzceļš” (EU-Rail), kurš aizstāj S2R, pamatprogrammā
“Apvārsnis Eiropa” uz laikposmu, kas beidzas 2031. gada 31. decembrī109.

3.8.2. Kopuzņēmums EU-Rail ir publiskā un privātā sektora partnerība pētniecības
un inovācijas jomā dzelzceļa nozarē. Tā dibinātāji ir Eiropas Savienība, ko pārstāv 
Komisija, un dzelzceļa nozares partneri (galvenās ieinteresētās personas, tostarp 
dzelzceļa aprīkojuma ražotāji, dzelzceļa uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un 
pētniecības centri). 

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

3.8.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

108 Padomes Regula (ES) Nr. 642/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar ko izveido kopuzņēmumu 
Shift2Rail. 

109 Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 42,7 72,5

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 1,2 77,9

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 68,4 75,8

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 13,6 84,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 19 24

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=LV
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.8.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.8.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

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

Atzinums 
3.8.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma EU-Rail pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus110 un budžeta 
izpildes pārskatus111 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

                                                             
110 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

111 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.8.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma EU-Rail pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma EU-Rail finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.8.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.8.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.8.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 
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Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.8.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem112. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums EU-Rail (un tā priekštecis kopuzņēmums S2R) vēl nebija 
veicis šādas iemaksas. 

3.8.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā kā ar 
ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, 
ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem113. Attiecībā 
uz KU “EU-Rail” šī procentuālā daļa ir 3,8 % jeb aptuveni 10 445 EUR gadā 
(pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Uz ieņēmumu pamata nosakot 
aprēķina metodi kopuzņēmumu veiktajai darba devēja iemaksai ES budžetā, šajos 
norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi114. Tomēr Vienotajā 
pamataktā115 ir noteikts, ka administratīvās izmaksas būtu jāsedz vienādi katru gadu 
starp ES un pārējiem dalībniekiem, ierosinot Kopuzņēmumam darba devēju iemaksas 
aptuveni 137 435 EUR apmērā gadā (pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem 
datiem). Šo dažādo tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies 
dažādas interpretācijas attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas 
aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

                                                             
112 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

113 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 
iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

114 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

115 Padomes Regula (ES) Nr. 642/2014, 1. pielikuma 15. pants, un Padomes Regula 
(ES) 2021/2085, 28. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=LV
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Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

“Apvārsnis 2020” budžeta izpilde 

3.8.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā programmā “Apvārsnis 2020” 
2021. gada beigās parādītas 3.8.2. tabulā. 

3.8.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” 
(miljoni EUR) 

 
Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.8.14. Pēc Kopuzņēmuma 2021. gada darba plāna galīgās grozīšanas 
Kopuzņēmums 2021. gada aprīlī izsludināja galīgo atklāto uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus programmai “Apvārsnis 2020”, lai pabeigtu Kopuzņēmuma inovāciju 
programmu “Tehnoloģijas ilgtspējīgai un pievilcīgai Eiropas kravu pārvadājumu 
nozarei”. Līdz ar šo uzaicinājumu 2021. gada beigās Kopuzņēmums bija gandrīz pilnībā 
uzņēmis saistības par 385,5 miljoniem EUR no maksimālās ES iemaksas par 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” parakstītajiem dotācijas nolīgumiem. No šīs 
summas aptuveni 96,4 miljoni EUR (jeb 25 %) vēl būs jāizmaksā turpmākajos gados. No 
otras puses, privātie dalībnieki bija juridiski apņēmušies veikt ieguldījumus natūrā 
572,6 miljonu EUR vērtībā. 

3.8.15. Kopuzņēmums izpildīja 100 % no tā 2021. gada saistību budžeta, kas bija 
pieejams pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem. Kopuzņēmuma 2021. gadā 
pieejamā maksājumu budžeta izpildes līmenis, ietverot neizlietotās vai pārdalītās 
pamatdarbības apropriācijas, samazinājās līdz 61 % (2020. gadā – 76 %). To galvenokārt 
izraisīja saņēmēju tehnisko ziņojumu sliktā kvalitāte un/vai nepieciešamība pieprasīt no 
saņēmējiem papildu pierādījumus, kas apstiprinātu projekta rezultātu sasniegšanu. 
Lielākā daļa Kopuzņēmuma maksājumu ir vienreizēji maksājumi, ko veic par projekta 
darba paketēm, kuras ir pienācīgi īstenojuši vairāki saņēmēji. Līdz ar to viena saņēmēja 
kavēšanās ietekmē visas fiksētās summas maksājumu saistībā ar darba paketi. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (1)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (MOVE ĢD) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Privātā sektora 
dalībnieki

350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8

Kopā 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.8.16. Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par 
ex post revīzijām atbild Komisijas RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests. Pamatojoties uz 
ex post revīziju rezultātiem, kas bija pieejami 2021. gada beigās, Kopuzņēmums ziņoja, 
ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 
2,3 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,6 % (dzēšana un galīgie maksājumi)116. 

3.8.17. Lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, kā daļu no 
pamatdarbības maksājumu kontroles mehānismu pārbaudes mēs revidējām izlasi, kas 
pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”maksājumiem, kuri 2021. gadā veikti galasaņēmēju līmenī117. Izlasē 
iekļauto Kopuzņēmuma finansējuma saņēmēju līmenī mēs neatradām kļūdas vai 
kontroles nepilnības. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.8.18. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 

 

                                                             
116 Kopuzņēmuma EU-Rail 2021. gada konsolidētais darbības pārskats, 4.3. nodaļa. 

117 Attiecībā uz finansējuma saņēmēju līmenī pārbaudītajiem dotāciju maksājumu darījumiem 
skaitļos izsakāmo kļūdu paziņošanas slieksnis ir 1 % no revidētajām izmaksām. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Valdes Lēmumā Nr. 07/2018, ar ko pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu 
un pārvaldību, kuri piemērojami Kopuzņēmuma struktūrvienībām, ir noteikts, ka 
Kopuzņēmuma Valdes locekļu atjaunināti dzīvesgājuma apraksti (CV) un interešu konflikta 
deklarācijas tiek publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē. Tomēr, tā kā tikai daži Valdes 
locekļi pienācīgi iesniedza informāciju, līdz 2020. gada beigām nebija iespējams publicēt 
nevienu no interešu konflikta deklarācijām un tikai pusi no CV. 

Ieviests 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.8.12  

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” piekrīt veikt sava darba devēja pensiju iemaksas 
saskaņā ar aprēķinu, kas jāveic Komisijas dienestiem, tiklīdz ir noskaidroti de jure 
aspekti un Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO) ir izrakstījis rēķinus. Lai gan 
mēs neesam pilnvaroti piekrist, ka pastāv pretruna starp Komisijas dienestu sniegto 
aplēšu pieeju un Vienotā pamatakta (SBA) atsauces noteikumiem, kopuzņēmums 
“Eiropas dzelzceļš” ir gatavs uzklausīt un vēlas atrisināt šo jautājumu sadarbībā ar 
Komisijas dienestiem. 

SBA 28. pantā ir noteikts, ka kopuzņēmuma darbības izmaksas ir jāsedz no ES un 
privāto dalībnieku finansiālajiem ieguldījumiem. Kopuzņēmums uzskata, ka tas ir 
pretrunā Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktam, kurā ES struktūru (aģentūru) 
darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā aprēķins ir balstīts uz ieņēmumiem. 

3.8.15  

Kopuzņēmums 2021. gadā sekmīgi veica vairāk nekā 70 maksājumu saistībā ar darbības 
konkursiem un dotāciju nolīgumiem par kopējo summu 39,3 miljoni EUR. 
Kopuzņēmums uzsvēra valdei saņēmēju ziņojumu kvalitātes nozīmību, kā arī to, ka 
saņēmējiem un/vai līgumslēdzējiem ir jāievēro termiņi. Kopuzņēmums 2021. gada 
novembrī informēja valdi, ka sakarā ar saņēmēju kavēšanos ar maksājumu 
pieprasījumu un to pamatā esošo dokumentu iesniegšanu maksājumu apropriācijas 
aptuveni 17,5 miljonu EUR apmērā gada beigās paliks neizmantotas. Visbeidzot, 
kopuzņēmumam šī summa bija jāpārskaita uz neizlietotajām apropriācijām, lai iekļautu 
tās no jauna 2022. gada maksājumu apropriācijās. Kopuzņēmums uzskata, ka ar šo 
pārdali tas ir sasniedzis darbības maksājumu 84 % izpildi (3. sadaļa). 
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3.9. Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas kopuzņēmums (EuroHPC) 

Ievads 

3.9.1. Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu (EuroHPC), kas 
atrodas Luksemburgā118, izveidoja 2018. gada oktobrī uz laikposmu līdz 2026. gada 
31. decembrim. Kopuzņēmums sāka patstāvīgu darbību 2020. gada 23. septembrī. 
Padome 2021. gada jūnijā pieņēma jaunu izveides regulu, ar kuru Kopuzņēmuma 
darbības laiku pagarināja saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gada programmu uz laikposmu, kas beidzas 2033. gada 31. decembrī119. 

3.9.2. Kopuzņēmums EuroHPC ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas ļauj 
apvienot resursus no Eiropas Savienības, iesaistītajām valstīm un privātā sektora 
partneriem augstas veiktspējas datošanas izstrādei Eiropā. Kopuzņēmuma dibinātāji ir 
ES, ko pārstāv Komisija, iesaistītās valstis un divi privātā sektora partneri, kurus pārstāv 
Eiropas Augstas veiktspējas datošanas tehnoloģiju platforma (ETP4HPC) un lielo datu 
vērtības asociācijas (Big Data Value associations, BDVA). 2021. gada beigās 
Kopuzņēmuma valde pieņēma trešā privātā sektora partnera — Eiropas Kvantu 
nozares konsorcija (European Quantum Industry Consortium, QuIC) — dalības 
pieprasījumu. 

                                                             
118 Padomes Regula (ES) 2018/1488 (2018. gada 28. septembris) par Eiropas Augstas 

veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi. 

119 Padomes Regula (ES) 2021/1173 (2021. gada 13. jūlijs) par Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas kopuzņēmuma izveidi un ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=LV
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3.9.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.9.1. tabulā.

3.9.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.9.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas
padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un Kopuzņēmuma 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. Šā 
darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu darba, kā arī 
Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

3.9.5. Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR) 207,5 181,5

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 722,4 509,1

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1) 348,2 181,5

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 753,4 509,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 15 11

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.9.6. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma EuroHPC pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus120 un 
budžeta izpildes pārskatus121 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

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

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.9.7. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma EuroHPC pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma EuroHPC finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
120 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

121 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.9.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.9.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.9.10. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.9.11. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem122. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums EuroHPC vēl nav veicis šādas iemaksas. 

                                                             
122 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.9.12. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž savu 
nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojam 
būtu jāaprēķina darba devēja iemaksa katram kopuzņēmumam kā ar ES nesaistīto 
ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem ieņēmumiem, ieskaitot arī ar 
ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības izdevumiem123, iesaistīto valstu naudas 
iemaksas, kas netiek virzītas caur ES budžetu un kas arī tiek uzskatītas par ieņēmumiem 
ārpus ES. EuroHPC šis īpatsvars ir 41,2 %. Nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu 
darba devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, šajos 
norādījumos ir ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi124. Tomēr tas ir 
pretrunā attiecīgajiem noteikumiem kopuzņēmuma EuroHPC statūtos125, kuros teikts, 
ka ES jāsedz 100 % no Kopuzņēmuma administratīvajām izmaksām. Šo dažādo tiesību 
normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies dažādas interpretācijas attiecībā 
uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo ietekmi. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (EISI) budžeta izpilde 

3.9.13. Dalībnieku iemaksas Kopuzņēmumā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
un EISI programmu ietvaros 2021. gada beigās parādītas 3.9.2. tabulā. 

                                                             
123 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

124 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

125 Padomes Regula (ES) 2021/1173, 1. pielikuma 22. apsvērums un 15. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=LV
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3.9.2. tabula. Dalībnieku iemaksas programmā “Apvārsnis 2020” un EISI 
(miljoni EUR) 

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati. 

3.9.14. 2021. gada beigās privātā sektora dalībnieki bija ziņojuši par iemaksām
natūrā tikai 4,2 miljonu EUR apmērā. Tomēr šajā datumā Kopuzņēmums jau bija pilnībā 
uzņēmies saistības par 180 miljoniem EUR pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pētniecības un inovācijas dotāciju 50 % līdzfinansējumam, kas noteikts kā minimālais 
mērķrādītājs Kopuzņēmuma izveides regulā126. Iesaistītās valstis finansē atlikušos 50 % 
no kopējām projekta izmaksām, un privātā sektora dalībnieki veic iemaksas tikai 
papildus dotācijas darbību maksimālajām attiecināmajām izmaksām. Līdz ar to pastāv 
liels risks, ka līdz dotācijas projektu īstenošanas beigām attiecībā uz privātā sektora 
dalībnieku iemaksām Kopuzņēmums nesasniegs mērķi – 420 miljoni EUR, kā noteikts tā 
izveides regulā. 

3.9.15. 2021. gada jūlijā Padome pieņēma jauno EuroHPC izveides regulu.
Saskaņā ar šo regulu Kopuzņēmumam būs jāīsteno projekti 7 miljardu EUR apmērā, no 
kuriem 3,1 miljards EUR būtu jāiegūst no iesaistītajām valstīm un 900 miljoni EUR – no 
privātā sektora dalībniekiem kā iemaksas naudā un natūrā. Tas ir ievērojams 
pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS programmu, saskaņā ar kuru 
Kopuzņēmumam ir jāīsteno projekti aptuveni 1,4 miljardu EUR vērtībā. Tāpēc 
ievērojami palielinās risks, ka Kopuzņēmums nesasniegs pārējo dalībnieku iemaksu 
mērķrādītājus saskaņā ar jauno izveides regulu. 

126 Padomes Regula (ES) 2018/1488, 4. panta 2. punkts. 

Dalībnieki KU darbības Papildu 
pasākumi (2)

Kopā Naudā Natūrā – 
apstiprinātas

Natūrā – 
paziņotas, bet 

neapstiprinātas

Natūrā – 
papildu 

pasākumiem
Kopā

ES (CNECT ĢD) 536,0 Neattiecas 536,0 307,0 0,0 0,0 Neattiecas 307,0
Iesaistītās valstis 486,0 Neattiecas 486,0 120,3 0,0 13,0 Neattiecas 133,3
Privātā sektora 
dalībnieki

422,0 Neattiecas 422,0 0,0 0,0 4,2 Neattiecas 4,2

Kopā 1 444,0 Neattiecas 1 444,0 427,3 0,0 17,2 Neattiecas 444,5

(1) ES iemaksa ietver 100 miljonus EUR no EISI programmas.
(2) Papildu pasākumi neietilpst ERP revīzijas tvērumā.

Dalībnieku iemaksas
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2021.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=LV
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3.9.16. Attiecībā uz Kopuzņēmuma 2021. gada budžetu, kas bija pieejams 
pamatdarbības projektiem, pamatdarbības (3. sadaļa) saistību un maksājumu 
apropriāciju izpildes līmenis bija attiecīgi 2 % un 47 %. Ļoti zemais saistību apropriāciju 
izpildes līmenis lielā mērā ir skaidrojams ar to, ka 2021. gada jūlijā Kopuzņēmums 
novēloti sāka darbību saskaņā ar jauno DFS 2021.–2027. gadam un ka Komisija un 
iesaistītās valstis 2021. gada decembrī Kopuzņēmumam pārskaitīja līdzekļus 
700 miljonu EUR apmērā. Zemo izpildes līmeni veicināja arī mitinātāju kavējumi un 
galveno komponentu piegādes problēmas, kuru cēlonis bija globālās pandēmijas 
izraisītā situācija attiecībā uz to ēku (datu centru) būvniecību, kas nepieciešamas jau 
iegādāto superdatoru mitināšanai un ekspluatācijai. 

3.9.17. Pamatdarbības maksājumu apropriāciju zemo izpildes līmeni galvenokārt 
izraisīja dažu jaunu infrastruktūras projektu novēlota uzsākšana, kā rezultātā aizkavējās 
priekšfinansējuma maksājumi, kas plānoti par 2021. gadu, kā arī negaidītais papildu 
laiks, kas nepieciešams nodevumu ex ante kontroles darbam saistībā ar pirmajiem 
starpposma dotāciju maksājumiem par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
projektiem. 

3.9.18. Attiecībā uz administratīvajām saistību un maksājumu apropriācijām (1. 
un 2. sadaļa) Kopuzņēmums, plānojot savu 2021. gada administratīvo budžetu, 
pietiekami neņēma vērā iepriekšējos gados neizlietoto maksājumu apropriāciju 
ievērojamu summu pārdali. Turklāt attiecībā uz visām budžeta sadaļām no 
iepriekšējiem gadiem pārdalītās budžeta apropriācijas netika izlietotas pirms gada 
jaunajām apropriācijām. 
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

Kopuzņēmuma iekšējās kontroles satvars 

3.9.19. Kopuzņēmums 2020. gadā izstrādāja rīcības plānu, lai 2021. gadā īstenotu 
atlikušās darbības, kas paredzētas Komisijas iekšējās kontroles sistēmas 17 iekšējās 
kontroles principos. Tomēr svarīgu administratīvo darbinieku (finanšu un 
administrācijas vadītāja un iekšējās revīzijas struktūras vadītāja) trūkuma dēļ 
Kopuzņēmums vēl nebija apstiprinājis vairākas svarīgas iekšējās kontroles darbības tā 
rīcības plānā noteiktajos 2021. gada termiņos. Neraugoties uz riskiem, ar ko 
Kopuzņēmums saskaras sava palielinātā budžeta dēļ, tas veica tikai vienkāršotu 
ikgadējo riska novērtējumu. Līdz 2021. gada beigām Kopuzņēmums nebija pilnībā 
pabeidzis ne kontroles un uzraudzības stratēģijas, ne darbības nepārtrauktības un 
IT drošības plāna izstrādi. Šī kavēšanās palielināja Kopuzņēmuma iekšējās kontroles 
risku 2021. gadā. 

Jaunā centralizētā sistēma iesaistīto valstu finanšu iemaksu pārvaldībai 

3.9.20. Pamatojoties uz Pamatregulu par pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 
un jauno kopuzņēmuma EuroHPC izveides regulu jaunajai DFS 2021.–2027. gadam, 
Kopuzņēmumam ir pienākums ieviest jaunu centralizētu pārvaldības procesu, proti, 
Finanšu iemaksu centralizētas pārvaldība (CMFC) sistēmu, lai pārvaldītu iesaistīto 
valstu finanšu iemaksas. 

3.9.21. Saskaņā ar plānoto CMFC sistēmu katra iesaistītā valsts var izvēlēties 
iespēju savas attiecīgās iemaksas kopuzņēmumam maksāt projekta līmenī saņēmējiem, 
kas reģistrēti attiecīgajā valstī. Šā procesa laikā katrai iesaistītajai valstij ir arī veto 
tiesības attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar konkrētās valsts kopuzņēmumā 
iemaksāto valsts finanšu iemaksu izmantošanu pieteikuma iesniedzējiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī saskaņā ar ES finanšu un konkurences noteikumiem. 
Tas ļauj iesaistītajai valstij, pamatojoties uz valsts stratēģiskajām prioritātēm, pieņemt 
lēmumu par to, vai attiecīgā atlasītā un apstiprinātā pētniecības un inovācijas projektā 
finansēt līdzekļu saņēmēju no šīs valsts. 



139 

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC) 

 

3.9.22. No otras puses, Kopuzņēmumam būs jāveic līdzfinansējuma maksājumi 
visām iesaistītajām valstīm, kuras izvēlas uzticēt Kopuzņēmumam savas finanšu 
iemaksas. Tam būs arī jāpārvalda un jāuzrauga divi alternatīvi procesi, ar ko atbalsta 
administratīvos nolīgumus ar iesaistītajām valstīm. Katrai iesaistītās valsts finansēšanas 
iestādei (VFI) ir jāparaksta nolīgums ar Kopuzņēmumu, lai vai nu uzticētu 
kopuzņēmumam veikt valsts iemaksas, vai koordinētu valsts nolīgumus par to līdzekļu 
pārvedumu, no kuriem veic maksājumus saņēmējiem, un ziņošanu par iemaksām. 
Saskaņā ar Kopuzņēmuma grafiku nolīgumi jāparaksta, pirms Kopuzņēmums 
2022. gada beigās parakstīs dotāciju nolīgumus par uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus jaunajā DFS. 

3.9.23. Mēs atzīmējam, ka papildresursu vajadzības plānotās CMFC sistēmas 
īstenošanai nav nedz novērtējusi Komisija, nedz tās ir iekļautas Kopuzņēmuma 
sākotnējās personāla resursu aplēsēs Kopuzņēmuma jaunās pētniecības un inovācijas 
programmas īstenošanai. Šis CMFC sistēmas ieviešanas plānošanas trūkums 
apvienojumā ar personāla situāciju un IT rīku un atbalsta trūkumu var negatīvi 
ietekmēt Kopuzņēmuma programmu īstenošanu un to, vai citi dalībnieki veic iemaksas 
pilnā apmērā. Lai CMFC varētu pārvaldīt manuāli, būs vajadzīgi ievērojami cilvēkresursi. 

Apsvērumi par citiem jautājumiem 

Kopuzņēmuma situācija cilvēkresursu jomā 

3.9.24. Kopuzņēmuma personāla stāvoklis, kas 2020. gadā bija nestabils, 
2021. gadā pasliktinājās pieaugošās darba slodzes dēļ un neraugoties uz to, ka 
darbinieku skaits gada laikā palielinājās no 11 līdz 15 darbiniekiem. Lai iegūtu vadošo 
pozīciju inovatīvās augstas veiktspējas datošanas un kvantu datošanas tehnoloģijās, 
EuroHPC jaunās 2021.–2027. gada DFS ietvaros ievērojami paplašināja. Saskaņā ar 
jauno izveides regulu, kas pieņemta 2021. gada jūlijā, Kopuzņēmumam jaunās 2021.–
2027. gada DFS ietvaros būs jāizlieto vairāk nekā 7 miljardi EUR līdzekļu. Šajā nolūkā 
līdz 2023. gadam Kopuzņēmumam papildus ir jāpieņem darbā 39 darbinieki. Tā kā 
jaunā izveides regula tika pieņemta ar novēlošanos, Kopuzņēmums varēja sākt 
nepieciešamās darbā pieņemšanas procedūras tikai 2021. gada beigās un 2021. gadā 
nevarēja palielināt darbinieku skaitu. Tā kā 2021. gada beigās Kopuzņēmumā strādāja 
tikai 15 darbinieki (četri pagaidu darbinieki un 11 līgumdarbinieki), papildus jaunajiem 
administratīvajiem un darbības procesiem, kas vēl jāizveido, Kopuzņēmums var 
saskarties ar ievērojamām cilvēkresursu problēmām šo jauno darbā pieņemšanas 
procesu pārvaldībā. 
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3.9.25. 2021. gada beigās, kā mēs konstatējām 2020. gada revīzijas ziņojumā127, 
atbildību par diviem svarīgiem amatiem (programmu vadītājs un administrācijas un 
finanšu vadītājs) turpināja uzņemties viena persona – vecākais programmu speciālists. 
Turklāt Kopuzņēmums vēl nebija uzsācis administrācijas un finanšu vadītāja darbā 
pieņemšanas procedūru. Kopuzņēmumam arī bija tikai viens pieredzējis projektu 
vadītājs, kas sagatavoja un pārvaldīja visus lielos infrastruktūras projektus (superdatoru 
iegādi un uzstādīšanu) saskaņā ar iepriekšējo un pašreizējo DFS. Otrs norīkotais 
pieredzējušais darbinieks pārvaldīja notiekošās darbības saistībā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 2019.–2021. gada uzaicinājumiem un jaunajiem “Apvārsnis Eiropa” 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Svarīgu darbinieku trūkums varētu negatīvi 
ietekmēt Kopuzņēmuma darbības nepārtrauktību un tā mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
ņemot vērā superdatoru infrastruktūras projektu īpaši tehnisko raksturu un prasību 
pēc augsti kvalificētiem darbiniekiem ar ļoti specifiskām zināšanām. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.9.26. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 

                                                             
127 ERP Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.9.17. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_LV.pdf
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

2020. gada beigās kavēšanās galveno darbinieku pieņemšanā darbā un Covid-
19 pandēmijas ietekme uz plānotajām IT, komunikācijas, komandējumu, sanāksmju, 
pasākumu un citu pakalpojumu izmaksām ievērojami pazemināja administratīvo 
maksājumu budžeta izpildes līmeni (aptuveni 1,5 % no kopējā pieejamā budžeta) līdz 
16,5 %. 

Ieviešana ir sākta 

2020 

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

Ieviests 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

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

Ieviešana ir sākta 

2020 

Kopuzņēmums 2020. gada beigās nebija ne izstrādājis uzticamas procedūras tā privātā 
sektora dalībnieku un iesaistīto valstu deklarēto iemaksu natūrā apstiprināšanai un 
apliecināšanai, ne arī izveidojis atbilstīgu grāmatvedības procedūru šo iemaksu natūrā 
atzīšanai. Šāda situācija neļauj Kopuzņēmumam pārvaldīt, uzraudzīt un ziņot par iemaksu 
natūrā minimālā līmeņa sasniegšanu, kas jāveic šiem privātā sektora dalībniekiem un 
iesaistītajām valstīm. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

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

Ieviešana ir sākta 
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Kopuzņēmuma atbilde 
Kopuzņēmums ir ņēmis vērā Palātas ziņojumu. 
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3.10. ITER un kodolsintēzes enerģētikas 
attīstības vajadzībām izveidotais 
Eiropas kopuzņēmums (F4E) 

Ievads 

3.10.1. Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) un
Kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas kopuzņēmumu (F4E) 
nodibināja 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem128. Viens no Kopuzņēmuma galvenajiem 
uzdevumiem ir nodrošināt Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) ieguldījumu ITER 
starptautiskajā kodolsintēzes enerģijas organizācijā (ITER-IO), kas atbild par ITER 
projekta īstenošanu. Galvenās kodolsintēzei paredzētās iekārtas ir izveidotas Kadarašā, 
Francijā, bet Kopuzņēmuma administrācija atrodas Barselonā. 

3.10.2. Kopuzņēmuma dibinātāji dalībnieki ir Euratom, kuru pārstāv Komisija,
Euratom dalībvalstis, kā arī Apvienotā Karaliste un Šveice, kas ar Euratom ir noslēgusi 
sadarbības nolīgumu līdz 2020. gadam. 

3.10.3. Galvenie skaitliskie dati par Kopuzņēmumu ir sniegti 3.10.1. tabulā.

3.10.1. tabula. Kopuzņēmuma galvenie skaitliskie dati 

128 Padomes Lēmums 2007/198/Euratom (2007. gada 27. marts), ar ko izveido Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam 
priekšrocības. 

2021 2020

Jauno maksājumu apropriāciju budžets (miljoni EUR)  742,7 794,8

Jauno saistību apropriāciju budžets (miljoni EUR) 1 048,7 878,0

Pieejamais maksājumu budžets (miljoni EUR) (1)  764,8 816,5

Pieejamais saistību budžets (miljoni EUR) (1) 1 069,9 885,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 441 435

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

(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti.

Avots: Kopuzņēmuma sniegtie dati.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=LV
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.10.4. Mūsu revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu 
tiešas padziļinātās pārbaudes Kopuzņēmumā un pie līdzekļu saņēmējiem un 
Kopuzņēmuma pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 
novērtēšanu. Šā darba rezultātus papildina pierādījumi, kas izriet no citu revidentu 
darba, kā arī Kopuzņēmuma vadības sniegtās informācijas analīze. 

Mūsu atzinuma pamatojums, vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī 
revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti 
šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 159. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

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

Atzinums 
3.10.5. Mēs revidējām 

a) kopuzņēmuma F4E pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus129 un budžeta 
izpildes pārskatus130 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

                                                             
129 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

130 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.10.6. Mēs uzskatām, ka kopuzņēmuma F4E pārskati par 2021. gada 
31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmuma F4E finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā darbību 
rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā 
saskaņā ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem 
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.10.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.10.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Apstākļu akcentējums 

3.10.9. Nenonākot pretrunā 3.10.6. un 3.10.8. punktā paustajam atzinumam, 
mēs vēršam uzmanību uz 3.10.12. un 3.10.13. punktu, kuros norādīts, ka 
kopuzņēmuma F4E 2021. finanšu gada pārskatos ir sniegta kopuzņēmuma F4E 
aplēse par kopējām izmaksām, kas saistītas ar ITER projekta īstenošanas saistību 
izpildi un novērtētas 18,3 miljardu EUR apmērā (2021. gada vērtībās). Izmaiņas 
galvenajos pieņēmumos attiecībā uz aplēsēm un pakļautību riskam tomēr varētu 
izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu un/vai turpmāku kavēšanos ITER projekta 
īstenošanā. 
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Citi jautājumi 

3.10.10. Nenonākot pretrunā 3.10.6. punktā paustajam atzinumam, mēs 
vēršam uzmanību uz to, ka Krievija ir ITER-IO locekle un ka tai ir pienākums 
piegādāt ITER montāžas vietai Francijā (Kadarašā) vairākus ITER projektu 
komponentus un veikt ikgadējas iemaksas ITER-IO. Tāpēc tas rada turpmākas 
kavēšanās risku un ITER projekta izmaksu pieaugumu. 

3.10.11. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā mūsu sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par izmaksu aplēsi ITER pabeigšanas brīdī 

3.10.12. Kopuzņēmums izdara aplēsi par kopējām izmaksām, kas saistītas ar ITER 
projekta īstenošanas saistību izpildi, tā saukto aplēsi pabeigšanas brīdī (EaC). Tas ietver 
būvniecības un ekspluatācijas posma izmaksas līdz 2035. gadam, kā arī ekspluatācijas 
pārtraukšanas un deaktivēšanas posma izmaksas līdz 2042. gadam. Kopuzņēmums 
2021. gada beigās novērtēja šīs kopējās izmaksas 18,3 miljardu EUR apmērā 
(2021. gada vērtībās). Izmaksas veido kopējo veikto maksājumu summa 2021. gada 
beigās 8,3 miljardu EUR apmērā un nākotnes maksājumu aplēse, kas (2021. gada 
vērtībās) novērtēta 10 miljardu EUR apmērā. 

3.10.13. Izmaiņas galvenajos pieņēmumos attiecībā uz minētajām aplēsēm un 
pakļautību riskam tomēr var izraisīt turpmāku izmaksu pieaugumu un kavēšanos 
projekta īstenošanā. Attiecībā uz 2021. gadu EaC var būtiski ietekmēt turpmāk 
minētais notikums. 

o Jauns ITER projekta pamatscenārijs: EaC pamatā ir piemērojamais ITER projekta 
pamatscenārijs, ko ITER Padome apstiprināja 2016. gada novembrī. Tomēr 
ITER Padome plāno 2023. gada pirmajā ceturksnī pieņemt jaunu pamatscenāriju, 
kam, paredzams, būs būtiska ietekme uz iespējami drīzāko, tehniski sasniedzamo 
datumu un līdz ar to arī uz EaC aplēsēm. 
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o Kodoldrošības prasības: Francijas Kodoldrošības iestādei (NSA) ir galīgās pilnvaras 
apstiprināt jebkādas turpmākas izmaiņas dizainparaugos, kas ietekmē 
kodoldrošības prasības. Šajā sakarā Kopuzņēmums 2021. gada sākumā oficiāli 
iesniedza pieteikumu NSA, lai apstiprinātu jaunu metināšanas dizainparaugu un 
tehnoloģiju, kas saistīta ar Tokamak krātuves sastāvdaļu montāžu, kas ir 
neatgriezenisks process. Tikai 2022. gada janvārī NSA pieprasīja papildu 
informāciju no Kopuzņēmuma, lai pabeigtu analīzi. Lai gan NSA apstiprinājums ir 
daļa no kopuzņēmuma ITER-IO parastā montāžas procesa, tas tomēr var izraisīt 
papildu kavēšanos par vairākiem mēnešiem un tādējādi ietekmēt EaC. 

o Karsto kameru kompleksa izmaksu tāme: tā nav pārskatīta, un ITER-IO izstrādes 
prasību pašreizējais gatavības posms neļauj kopuzņēmumam F4E sagatavot 
ticamu izmaksu tāmi. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas ES pensiju shēmā 

3.10.14. No 2016. gada janvāra kopuzņēmumiem, kurus tikai daļēji finansē no 
ES budžeta, būtu jāmaksā darba devēja iemaksu daļa ES pensiju shēmā, kas atbilst 
ārpus ES subsidēto ieņēmumu attiecībai pret kopējiem ieņēmumiem131. Tā kā Komisija 
nav ne paredzējusi šos izdevumus kopuzņēmuma budžetā, ne oficiāli pieprasījusi 
maksājumus, kopuzņēmums F4E vēl nav veicis šādas iemaksas. 

                                                             
131 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
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3.10.15. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem kopuzņēmumiem, kuros tā pauž 
savu nostāju attiecībā uz konstatējumu, Komisijas Atalgojumu un individuālo tiesību 
birojam būtu jāaprēķina katra kopuzņēmuma darba devēja iemaksa ES pensiju shēmā 
kā ar ES nesaistīto ieņēmumu procentuālā daļa attiecībā pret KU kopējiem 
ieņēmumiem, ieskaitot arī ar ES nesaistītus ieņēmumus par pamatdarbības 
izdevumiem132. F4E laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam šī procentuālā daļa tika 
noteikta 21,6 % jeb aptuveni 5,8 miljonu EUR apmērā un 2021. gadā – 19,8 % jeb 
aptuveni 1,5 miljonu EUR apmērā. Nosakot aprēķina metodi kopuzņēmumu darba 
devēja iemaksas maksājumam ES budžetā uz ieņēmumu pamata, šajos norādījumos ir 
ņemti vērā tikai attiecīgie Civildienesta noteikumi133. Tomēr attiecīgajos F4E statūtu 
noteikumos134 ir teikts, ka dalības iemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no 
Kopuzņēmuma gada administratīvajām izmaksām, un Kopuzņēmumam tas ir aptuveni 
740 013 EUR gadā (pamatojoties uz 2021. gada skaitliskajiem datiem). Šo dažādo 
tiesību normu paralēla pastāvēšana rada risku, ka attīstīsies dažādas interpretācijas 
attiecībā uz Kopuzņēmuma darba devēja iemaksas aprēķināšanu ar atšķirīgu finansiālo 
ietekmi. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.10.16. Kopuzņēmums 2021. gadā veica izmaiņas savā organizatoriskajā 
struktūrā, jo īpaši programmas “Antennas” projektu vadības struktūrā. 

                                                             
132 Vienkāršošanas nolūkos Komisija ierosināja aplēst kopuzņēmumu darba devēja pensiju 

iemaksas, izmantojot vienotu procentuālo daļu visam KU darbības laikam, ko nosaka, 
pamatojoties uz KU attiecīgajā tiesību aktā paredzētajām ES un trešo valstu dalībnieku 
attiecīgajām iemaksām. 

133 Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību, 83.a pants. 

134 Kopuzņēmuma F4E izveides regulai pievienoto kopuzņēmuma F4E statūtu 12. pants un 
kopuzņēmuma F4E statūtu II pielikuma 2. un 3. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=LV
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3.10.17. 2020. un 2021. gadā ārējie eksperti veica Kopuzņēmuma regulārus 
ikgadējus novērtējumus, un notika arī intensīvas iekšējās revīzijas, kas aptvēra lielāko 
daļu kopuzņēmuma darbības kritisko jomu. Korektīvo pasākumu īstenošana, lai 
novērstu konstatētos riskus, reaģējot uz revīzijām un novērtējumiem, palielināja 
administratīvo slogu, kaut gan nebija skaidrs, vai papildu kontroles mehānismi bija 
efektīvi un uzlaboja sistēmu. 

3.10.18. 2021. gada novembrī F4E darbinieki streikoja. Saskaņā ar iekšējiem un 
ārējiem vadības novērtējumiem un vairākiem iekšējiem apsekojumiem galvenie 
Kopuzņēmuma darba vides pasliktināšanās iemesli bija trūkumi augstākās vadības 
līmenī (piemēram, nepārredzama un nefunkcionāla lēmumu pieņemšana un sociālā 
dialoga neesamība). Turklāt ārštata darbinieku resursu nesamērīga izmantošana 
palielināja darba vides problēmas un riskus, un to apstiprināja Kopuzņēmuma 
personāla pārstāvji un viņu oficiālās vēstules atbildīgajiem komisāriem. Komisija 
(ENER ĢD) savā atbildē uz vēstulēm ir norādījusi, ka F4E 2022. gada novērtējumā 
galvenā uzmanība tiks pievērsta tikai cilvēkresursu pārvaldības jautājumiem, un ir 
mudinājusi F4E savā vadības grupā izmantot 360 grādu pārvaldības novērtējumu. 

3.10.19. Reaģējot uz šo situāciju, Kopuzņēmums uzsāka vairākas darbības, lai 
uzlabotu darba vidi un darbinieku labjutību. Šīs darbības tika integrētas pārveides 
programmā, kuras uzdevums bija novērst pārmērīgu darba slodzi, sliktu darba 
atmosfēru un vadības komunikācijas trūkumu par plānotajām organizatoriskajām 
izmaiņām. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.10.20. Korektīvie pasākumi, kas veikti saistībā ar mūsu apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2019 
Kopuzņēmumu katru gadu novērtē ārēja ekspertu grupa. Ekspertu komisija konstatēja 
vairākas problēmas un riskus augstākā līmeņa vadības un korporatīvās kultūras līmenī. Ja šī 
situācija paliks neatrisināta, tā varētu negatīvi ietekmēt darbinieku sniegumu. 

Ieviešana ir sākta 

2019 

Tā kā štatu sarakstā paredzēto štata darbinieku skaits ir ierobežots, F4E arvien vairāk 
izmanto līgumdarbiniekus vai iekšējus resursus. 2019. gadā šo resursu līmenis jau sasniedza 
aptuveni 62 % no Kopuzņēmuma štata darbiniekiem. Kopuzņēmuma cilvēkresursu vadības 
rīcībā nav atjauninātas informācijas par šo resursu lielumu, jo pārvaldība notiek 
decentralizēti – nodaļas vai direkcijas līmenī. Šāds stāvoklis Kopuzņēmumam rada nozīmīgu 
risku saistībā ar pamatkompetenču saglabāšanu, neskaidru pārskatatbildību, iespējamiem 
juridiskiem strīdiem un zemāku darbinieku efektivitātes līmeni decentralizētās pārvaldības 
dēļ. 

Ieviešana nav sākta 

2020 

Kopuzņēmums ir novērtējis, ka Covid-19 pandēmijas ietekme ir bijusi nopietna, bet ne 
būtiska. Līdz 2021. gada aprīlim pandēmija bija izraisījusi kavēšanos līdz pat četriem 
mēnešiem attiecībā uz dažām piegādēm, kā rezultātā kopējā ITER projekta izmaksas 
palielinājās par aptuveni 47 miljoniem EUR (2008. gada vērtībās). Ja pandēmijas situācija 
2021. gadā pasliktināsies, būs iespējamas turpmākas sekas. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 
Pretēji ABAC darbplūsmai Kopuzņēmuma noviržu grozījumu un līgumu izmaiņu 
lietojumprogramma nevar parādīt, ka darbinieki pienācīgi sapratuši dokumenta saturu un 
piekrituši to parakstīt ar savu personīgo parakstu. 

Ieviests 

2020 

Centralizētajā līgumu pārvaldības autentifikācijas sistēmā Kopuzņēmums papildus 
individuālajiem lietotāju kontiem izveidoja lietotāju grupas kontus ar virtuālām 
identitātēm, lai atvieglotu savu vietējo IT lietojumprogrammu. Tomēr līdz 2020. gada 
beigām funkcionālās grupu kontu, kas bija izveidots F4E direktoram, izmantoja arī, lai 
apstiprinātu un parakstītu dažādus svarīgus dokumentus. Šāda prakse ir pretrunā 
Kopuzņēmuma IKT piekļuves pārvaldības politikas pamatprincipiem, saskaņā ar kuriem 
lietotāju kontiem ir jābūt unikāliem un saistītiem ar vienu lietotāju. Tāpēc to uzskata par 
būtisku iekšējās kontroles nepilnību, jo tā ļauj visām grupas kontā iekļautajām personām 
veikt darbības, kas ir īpaši rezervētas atbildīgajam kredītrīkotājam. 

Ieviests 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Kopuzņēmuma deleģēšanas sistēmas mērķis ir centralizēt deleģēšanu atbildīgajiem 
kredītrīkotājiem, un cita starpā tajā ir sniegta atjaunināta informācija par visām 
apstiprinātajām deleģēšanām un F4E aizvietošanas kārtību. Tomēr 2020. gada beigās 
Kopuzņēmuma vietējās IT lietojumprogrammās deleģēšanas sistēma automātiski neveidoja 
tehniskus deleģējumus (t. i., tiesības lietotājiem atļaut darījumus), bet tā vietā paļāvās uz 
katru atbildīgo kredītrīkotāju, lai tas izraudzītos pareizo personu, kurai nodot deleģējumu, 
pamatojoties uz Kopuzņēmuma direktora apstiprināto sistēmu. Turklāt konkrētos līgumos 
paredzētas deleģēšanas pilnvaras (t. i., saistošu lēmumu parakstīšana ar konkrētiem 
nosacījumiem) tiek piešķirtas Kopuzņēmuma darbiniekiem, kas nav atbildīgie kredītrīkotāji 
(t. i., par līgumu atbildīgajiem darbiniekiem). Šādas situācijas nav paredzētas 
Kopuzņēmuma deleģēšanas sistēmā. 

Ieviests 

2020 

Visbeidzot, atšķirībā no ABAC darbplūsmas noviržu grozījumu un līgumu izmaiņu 
lietojumprogrammai nekad nav veikta iekšējās kontroles revīzija, lai nodrošinātu 
lietotājiem doto darījumu atļaušanas tiesību atbilstību personālam piešķirtajām pilnvarām. 
Līdz ar to pastāv liels risks, ka nav konstatēta un mazināta neatbilstība, kas radusies 
Kopuzņēmuma deleģēšanas politikas pārkāpumu dēļ. 

Ieviests 
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Gads ERP komentāri 

Korektīvā pasākuma statuss 
(Ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta / 
neattiecas) 

2020 

Lai gan 2016. gadā Kopuzņēmums sāka izmantot noviržu grozījumu un līgumu izmaiņu 
lietojumprogrammu juridisko saistību vai līgumu pārvaldībai (2020. gadā, tostarp attiecībā 
uz sākotnējiem līgumiem) un tādējādi kā papildu avotu grāmatvedības un finanšu datiem, 
kopš 2013. gada nav veikta Kopuzņēmuma grāmatvedības sistēmas validācija. Šāda 
situācija ir pretrunā Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem, saskaņā ar kuru grāmatvedības 
sistēma ir jāvalidē, ja notiek būtiskas izmaiņas. 

Ieviests 

2020 

Kopuzņēmuma darbā pieņemšanas procedūras, kas tika veiktas 2020. gadā, nebija 
pārredzamas attiecībā uz galīgā to kandidātu saraksta sagatavošanu, kurus uzaicina uz 
nākamo vērtēšanas posmu (intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem). It īpaši nav 
skaidrs, kā atlases komisija ņēma vērā kritērijus, kas dod priekšroku kandidātu iekļaušanai 
sarakstos. 

Ieviests 

2020 

Kopuzņēmuma 2020. gada dalības maksas aprēķināšanas metode neatbilda Kopuzņēmuma 
Finanšu noteikumiem. Tā vietā, lai izmantotu iemaksu aplēses, ko pieņēmusi 
Kopuzņēmuma valde, Kopuzņēmums iemaksas iekasēja, pamatojoties uz vēl nepieņemtu 
tāmes projektu. 

Ieviests 

2020 

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

Neattiecas 
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Kopuzņēmuma atbilde 
3.10.9  

Skatīt atbildi uz 3.10.14. punktu. 

3.10.10  

F4E rūpīgi seko situācijai. Saprotams, ka Krievija darīs visu iespējamo, lai rastu 
risinājumu, kā nodrošināt savu ieguldījumu ITER gan natūrā, gan naudā. Iespējamo 
ietekmi uz grafiku un izmaksām šajā posmā vēl nevar prognozēt. 

3.10.13  

Visas trīs apzinātās jomas joprojām rada gan grafika, gan izmaksu risku, ko aktīvi 
pārvalda F4E. Visām riska izmaiņām tiek sekots, un par tām paziņo F4E valdei.  
Joprojām pastāv turpmākas kavēšanās risks, kas saistīts ar grūtībām, ar kurām saskaras 
vakuumkameru sektoru metināšana, uz kuru neattiecas pielaides: galvenokārt sakarā 
ar to, ka Francijas Kodoldrošības iestāde (NSA) kavējas dot atļauju sākt metināšanas 
darbus pēc pārbaudēm, kavējas paši metināšanas darbi, ja netiek veikts pienācīgs 
remonts. Attiecībā uz karstajām kamerām F4E kopā ar Komisiju pašlaik strādā, lai līdz 
pieņemamam līmenim samazinātu karsto kameru ēku prasības un specifikācijas. 
Izmaksas būs zināmas pietiekami precīzi (3. klase) tikai pēc tam, kad būs īstenots 
provizoriskais projekts. 

3.10.14  

F4E nav veicis iemaksas ES pensiju shēmā kopš 2016. gada, jo ir pieņemts, ka prasība 
veikt iemaksas attiecas tikai uz ES struktūrām, ko finansē, iekasējot maksas vai 
saņemot iemaksas no privātā sektora. 

3.10.15  

F4E aprēķinās darba devēja iemaksu pensiju shēmā, pamatojoties uz Budžeta ĢD 
pamatnostādnēm un pēc apspriešanās ar Budžeta ĢD un Enerģētikas ĢD. 
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3.10.16  

Reaģējot uz Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes prasībām, 2011. gadā tika 
sākta uz projektiem orientētas matricu organizācijas īstenošana. Organizācija pēdējo 
desmit gadu laikā ir attīstījusies, 2016. gadā vēl vairāk paplašinot matricu struktūru un 
izveidojot projektu vadības, tirdzniecības un ITER piegādes departamentus. Matricu 
struktūra 2019. gadā tika konsolidēta un optimizēta, ieviešot komercvadītāja, projekta 
vadītāja un programmas vadītāja funkcijas. F4E valde ir izveidojusi darba grupu, kuras 
mērķis ir analizēt organizatoriskās struktūras iespējamo optimizāciju un kuru iesniegs 
izskatīšanai jaunajam F4E direktoram. 

3.10.17  

Kopš 2015. gada F4E ir īstenojis 711 darbības, kas izriet no iekšējām revīzijām (IAC un 
IAS), ārējiem revidentiem (ERP) un darbībām, kas veiktas, reaģējot uz valdes gada 
novērtējumu. Vairumā gadījumu tas nozīmēja papildu un sarežģītākas pārbaudes, 
tomēr vienmēr reaģējot uz neatkarīgo ticamības nodrošinājuma sniedzēju 
ieteikumiem. Turklāt F4E Revīzijas komiteja valdes vārdā vienmēr ir pārraudzījusi 
iekšējās kontroles sistēmu un ieteikumu īstenošanu. Pašreizējā iekšējās kontroles 
stratēģijā, kas Revīzijas komitejai tika iesniegta 2021. gada jūnijā, ir sīki aprakstīta 
sistēma un tās elementi. 

Revīzijas un novērtēšanas ieteikumu īstenošanas pastiprināta uzraudzība tiek veikta, to 
integrējot RAPID rīkā, kas tika ieviests 2014. gadā. RAPID centralizē visu to ieteikumu 
izpildi, kurus snieguši dažādie ticamības nodrošinājuma sniedzēji, un novērš 
dublēšanos un pretrunīgas prasības. 

Pateicoties uzlabotai koordinācijai un reaģēšanai uz ieteikumiem un novērojumiem, ko 
devuši dažādi ticamības nodrošinājuma sniedzēji, “pašreizējo” ieteikumu un darbību 
skaits gadu gaitā ir ievērojami samazinājies, liecinot par progresu iekšējās kontroles 
sistēmas darbībā un tās brieduma līmeni. Uzlabošanas pasākumus uzrauga arī F4E 
Uzlabošanas koordinācijas komiteja, kuru izveidoja 2016. gadā un kuras mērķis ir 
izstrādāt saskaņotas un koordinētas uzlabošanas iniciatīvas un optimizāciju. 

3.10.19  

Jāuzsver, ka mūsu pārveides centienu novitāte ir saistīta ar holistisku pieeju 
nepieciešamajām pārmaiņām. 
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Šo ziņojumu 2022. gada 20. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, 
kuru vada Revīzijas palātas loceklis Mihails KOZLOVS. 

Revīzijas palātas vārdā — 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

priekšsēdētājs 
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Saīsinājumi 
 

  

“Clean H2” kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” 

“EU-Rail” kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” 

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

AFP apliecinājums par finanšu pārskatiem 

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

BBI Biorūpniecības kopuzņēmums  

CA kopuzņēmums “Tīra aviācija”  

CBE kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” 

CMFC finanšu iemaksu centralizēta pārvaldība 

CNECT ĢD  Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju 
ģenerāldirektorāts 

CS kopuzņēmums “Clean Sky” 

DFS daudzgadu finanšu shēma 

ECCC Eiropas Kiberdrošības kompetences centrs  

ECSEL kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas 
vadošās lomas nostiprināšanai”  

EISI Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 

ENER ĢD Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts 

ENIAC Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas konsultatīvā padome 

EPPO Eiropas Prokuratūra 

Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena 

EuroHPC Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums  

F4E kopuzņēmums “Fusion for Energy”  

FCH kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”  

FTE pilnslodzes ekvivalents 
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GH kopuzņēmums “Global Health” (Eiropas un jaunattīstības valstu 
klīnisko pārbaužu 3. partnerības turpinājums) 

IA izpildaģentūra 

IHI kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” 

IKAA iemaksas natūrā papildu pasākumos 

IKOP iemaksas natūrā pamatdarbībās 

IMI Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes 
īstenošanai 

ISA IFAC starptautiskie revīzijas standarti 

ISSAI Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas (INTOSAI) 
Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskie standarti 

ITER Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors 

ITER-IO ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija 

KDT kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”  

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

KU kopuzņēmums 

LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 

MOVE ĢD Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 

NSA Francijas Kodoldrošības iestāde 

NVE norīkotais valsts eksperts 

OLAF Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

RTD ĢD  Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts 

S2R kopuzņēmums Shift2Rail (Eiropas Dzelzceļa iniciatīva)  

SESAR Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas 
izpētes kopuzņēmums  

SNS kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi”  

TEN-T Eiropas transporta tīkla programma 

VFI valsts finansēšanas iestāde 
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