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Съобщение за пресата
Люксембург, 13 ноември 2017 г.

Съвместните предприятия на ЕС в областта на научните изследвания:
„Отчетите са без резерви, а операциите като цяло съответстват на
правилата“, заявяват одиторите.
Европейската сметна палата изрази одитни становища без резерви относно отчетите на осемте
съвместни предприятия на Европейския съюз в областта на научните изследвания и ги оцени като
надеждни. Одиторите също така изразиха положителни одитни становища относно финансовите
операции за седем от предприятията, които са спазили съответните правила, и становище с резерви
за едно от предприятията.
Европейската сметна палата публикува днес своите годишни одити на съвместните предприятия на ЕС
— публично-частни партньорства на ЕС с промишления сектор и с държавите членки в областта на
изследователската политика:
-

Съвместно предприятие F4E (ITER) — Развитие на термоядрената енергия;
Съвместно предприятие БП — Биотехнологични производства;
Съвместно предприятие „Чисто небе“ — Екологично чисти технологии за въздушен транспорт;
Съвместно предприятие на ИИЛ — Инициатива за иновативни лекарства;
Съвместно предприятие ГКВ — Горивни клетки и водород;
Съвместно предприятие SESAR — Изследване на управлението на въздушния трафик „Единно
европейско небе“;
Съвместно предприятие ECSEL — Електронни компоненти и системи;
Съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) — Иновативни решения във връзка с продуктите
в железопътния сектор.

„Съвместните предприятия играят важна роля при изпълнението на специфични аспекти на
политиката на Европейския съюз в областта на научните изследвания,“ каза г-н Kevin Cardiff,
членът на ЕСП, отговарящ за одита на съвместните предприятия. „Затова е от изключителна
важност те да изготвят надеждни отчети и да гарантират, че техните операции, свързани
с приходите и плащанията, са в съответствие с правилата. Като одитори, ние се радваме да
видим, че като цяло техните отчети са надеждни, и че единствената резерва относно
операциите е свързана с въпрос, който постепенно се разрешава.“
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на годишните доклади относно
съвместните предприятия на ЕС, приети от Европейската сметна палата (ЕСП). Специфичните годишни доклади и тяхното
обобщение могат да бъдат намерени на www.eca.europa.eu.
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Одиторите заключиха, че отчетите на осемте съвместни предприятия са надеждни, т.е. те дават вярна
представа във всички съществени аспекти за тяхното финансово състояние, както и за резултатите от
тяхната дейност и за паричните потоци за 2016 г. Освен това, за седем съвместни предприятия
свързаните с отчетите операции са законосъобразни и редовни, т.е. те са спазили съответните правила.
По отношение на Съвместно предприятие ECSEL одиторите изразиха становище с резерви, тъй като не
може да бъде получена достатъчна увереност относно надеждността на неговите вътрешни контроли
за плащанията на безвъзмездна помощ по 7РП — въпрос, свързан със системата за контрол, въведена
от неговите предшественици (Съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS). Това обаче не е актуално за
проектите, финансирани с безвъзмездни средства по по-новата програма „Хоризонт 2020“.
Одиторите също така обърнаха внимание на въпроси, свързани с изпълнението и управлението на
бюджета, системите за вътрешен контрол и процедурите за обществени поръчки, които не са засегнали
техните становища. Във връзка със Съвместното предприятие F4E одиторите отбелязаха, че въпреки че
са били предприети положителни действия за подобряване на управлението и контрола на етапа на
изграждане на проекта „ITER“, продължава да съществува риск от допълнителни увеличения на
разходите и забавяне на изпълнението на проекта.
Бележки към редакторите
Освен ЕС, който е представляван от Европейската комисия, членовете на съвместните предприятия са
различни публични и частни партньори от промишления и научноизследователския сектор, които
участват във финансирането на дейностите на съвместните предприятия. Повечето от съвместните
предприятия следват двустранен модел с участието на Комисията и партньори от
промишления/научноизследователския сектор, или тристранен модел, при който се включват също
така и държавите членки. В Съвместното предприятие F4E участват и държави извън ЕС.
Финансирането от ЕС е осигурено от бюджета на ЕС за научни изследвания чрез Седма рамкова
програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП) и Рамкова програма на ЕС за
изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Партньорите, свързани с промишлеността и научните
изследвания, предоставят непарични и парични вноски. Бюджетът на съвместните предприятия през
2016 г. възлиза на 1,8 млрд. евро. В края на 2016 г. в тях работят 633 служители.
Европейската сметна палата извърши одити на надеждността на отчетите, както и на
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции за финансовата 2016 година за осем
съвместни предприятия на ЕС в областта на научните изследвания. Одиторите извършиха анализи,
провериха извадки от операции, свързани с приходите и плащанията, направиха оценка на ключовите
контроли в системите за наблюдение и контрол и използваха работата на други одитори, където е
целесъобразно. Днес те също така публикуваха обобщение на своите констатации и оценки, които се
използват от Европейския парламент и от Съвета, както и от други органи за освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.
Освен годишния одит на отчетите, работната програма на одиторите за 2018 г. включва като
приоритетна одитна задача хоризонтален преглед на съвместните предприятия с цел оценка на тяхната
добавена стойност и на ефективността им при изпълнението на програмите и постигането на техните
цели.
Годишните доклади относно съвместните предприятия на ЕС в областта на научните изследвания,
придружени от отговорите на предприятията, както и обобщаващ документ, са публикувани на
уебсайта на ЕСП на 23 официални езика на ЕС.
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