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ES pētniecības kopuzņēmumi: “Pārskati ir “tīri”, un darījumi 
lielākoties ir atbilstoši noteikumiem,” ziņo revidenti  

Eiropas Revīzijas palāta ir sniegusi revīzijas atzinumus bez iebildēm par Eiropas Savienības 
astoņu pētniecības kopuzņēmumu pārskatiem un tos apstiprinājusi kā ticamus. Revidenti ir arī 
snieguši revīzijas atzinumus bez iebildēm par septiņu kopuzņēmumu finanšu darījumiem, kuri 
atbilda attiecīgajiem noteikumiem, un atzinumu ar iebildēm par viena kopuzņēmuma 
darījumiem. 

Revidenti šodien publicēja ikgadējās revīzijas par turpmāk minētajiem ES pētniecības 
kopuzņēmumiem, t. i., ES publiskā un privātā sektora partnerībām ar nozares pārstāvjiem un 
dalībvalstīm pētniecības politikas jomā: 

- F4E (ITER) – kodolsintēzes enerģētikas attīstība; 
- BBI – biorūpniecība; 
- Clean Sky – ekoloģiski tīra aviotransporta tehnoloģiju izstrāde;  
- IMI – novatorisku zāļu jomā uzsāktā ierosme;  
- FCH – kurināmā elementi un ūdeņradis;  
- SESAR – vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpēte; 
- ECSEL – elektroniskie komponenti un sistēmas; 
- S2R – Shift2Rail inovatīvi dzelzceļa risinājumi. 

“Kopuzņēmumiem ir svarīga loma, īstenojot Eiropas Savienības pētniecības politikas konkrētus 
aspektus,” sacīja par kopuzņēmumu revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Kevin 
Cardiff, “tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tie sagatavotu ticamus pārskatus un nodrošinātu, ka to 
ieņēmumu un maksājumu darījumi atbilst noteikumiem. Mēs kā revidenti esam gandarīti vērot, 
ka kopumā kopuzņēmumu pārskati ir “tīri” un ka vienīgā iebilde par darījumiem attiecas uz 
jautājumu, kas pakāpeniski tiek izbeigts”.  

Revidenti secināja, ka visu astoņu kopuzņēmumu iesniegtie pārskati bija ticami, t. i., tie visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļoja kopuzņēmumu finanšu stāvokli, to darbības rezultātus un 
naudas plūsmas 2016. gadā. Turklāt septiņu kopuzņēmumu pārskatiem pakārtotie darījumi bija 
likumīgi un pareizi, t. i., tie atbilda attiecīgajiem noteikumiem. Par kopuzņēmumu ECSEL revidenti 
sniedza atzinumu ar iebildēm, jo nebija iespējams iegūt pamatotu pārliecību par iekšējās 
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kontroles mehānismu uzticamību attiecībā uz Septītās pamatprogrammas dotāciju maksājumiem; 
šis jautājums ir saistīts ar kontroles sistēmu, kuru izveidoja kopuzņēmuma priekšteči 
(kopuzņēmumi ENIAC un ARTEMIS). Tomēr tas neattiecas uz nesenākās pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dotāciju projektiem. 

Revidenti arī vērsa uzmanību uz jautājumiem, kas saistīti ar budžeta izpildi un pārvaldību, iekšējās 
kontroles sistēmām un iepirkuma procedūrām, taču tie neietekmēja viņu atzinumus. Attiecībā uz 
kopuzņēmumu F4E revidenti atzīmēja, ka ir īstenoti pozitīvi pasākumi saistībā ar ITER projekta 
celtniecības fāzes pārvaldības un kontroles uzlabošanu, bet saglabājas risks, ka izmaksas pieaugs 
vēl vairāk un ka projekta īstenošana var aizkavēties. 

Piezīmes izdevējiem 

Līdz ar ES, kuru pārstāv Eiropas Komisija, kopuzņēmumu dalībnieki ir dažādi publiskā un privātā 
sektora partneri, kas ir nozaru un pētniecības grupu dalībnieki, kuri veic ieguldījumus, lai 
finansētu kopuzņēmumu darbības. Lielākās daļas kopuzņēmumu izveidē izmanto divpusēju 
modeli, kurš ietver Komisijas un nozares/pētniecības partneru dalību, vai trīspusēju modeli, kad 
piedalās arī dalībvalstis. Kopuzņēmumā F4E piedalās arī trešās valstis. 

ES finansējumu sniedz no ES pētniecības budžeta, konkrēti, Septītās pētniecības 
pamatprogrammas un ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Nozaru 
un pētniecības partneri veic ieguldījumus natūrā un naudā. Kopuzņēmumu kopējais 2016. gada 
budžets bija 1,8 miljardi EUR. Gada beigās kopuzņēmumos strādāja 633 darbinieki. 

Eiropas Revīzijas palāta revidēja astoņu Eiropas pētniecības kopuzņēmumu pārskatu ticamību un 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību par 2016. finanšu gadu. Revidenti veica analīzi, 
pārbaudīja ieņēmumu un maksājumu darījumu izlases, novērtēja galvenos kontroles mehānismus 
kopuzņēmumu pārraudzības un kontroles sistēmā, kā arī vajadzības gadījumā izmantoja citu 
revidentu darbu. Šodien viņi publicēja arī kopsavilkumu par saviem konstatējumiem, kurus 
izmanto Eiropas Parlaments un Padome vai citas budžeta izpildes apstiprinātājiestādes. 

Papildus pārskatu ikgadējai revīzijai revidentu 2018. gada darba programmā kā prioritārs revīzijas 
uzdevums ietilpst kopuzņēmumu horizontālā pārbaude, kuras mērķis ir novērtēt to pievienoto 
vērtību, kā arī to, vai tie efektīvi īsteno savas programmas un sasniedz mērķus. 

Īpašie gada ziņojumi par ES pētniecības kopuzņēmumiem, tostarp to atbildes un kopsavilkuma 
dokuments, ir pieejami ERP tīmekļa vietnē ES 23 valodās. 

 


