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„Visų ES mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių finansinių 
ataskaitų patikimumas patvirtintas, išskyrus vieną 
bendrąją įmonę“, – teigia auditoriai 
Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino visų ES bendrųjų įmonių 2017 m. finansines ataskaitas 
ir pateikė palankias nuomones dėl jų finansinių operacijų, išskyrus vieną bendrąją įmonę. ECSEL, 
susijusios su elektroniniais komponentais ir sistemomis, atveju auditoriai nustatė trūkumų, dėl 
kurių, tam tikrais atvejais, nebuvo vykdoma veiksminga vidaus kontrolė. 

Šiandien auditoriai paskelbė aštuonių ES mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių metines ataskaitas ir 
audito rezultatų santrauką. Bendrosios įmonės yra ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės su 
pramonės sektoriumi, mokslinių tyrimų grupėmis ir valstybėmis narėmis. Jose dirba apie 700 
darbuotojų ir jos vaidina svarbų vaidmenį įgyvendinant konkrečius ES mokslinių tyrimų politikos 
aspektus. Visas 2017 m. bendrųjų įmonių biudžetas sudarė 2,1 milijardo eurų arba apie 2 % viso ES 
biudžeto. Jų pramonės ir mokslinių tyrimų sričių partneriai teikia nepiniginius įnašus, vykdant 
bendrųjų įmonių pagrindinę veiklą, bei piniginius įnašus, skirtus bendrųjų įmonių administracinėms ir 
veiklos išlaidoms. 

„Bendrosios įmonės yra svarbios priemonės vykdant pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas ES, 
kadangi jos siekia padėti užtikrinti bendrą Europos pramonės konkurencingumą, – teigė už auditą 
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ildiko Gall-Pelcz. – Mūsų auditas dėl 2017 m. patvirtino 
ankstesniais metais praneštus teigiamus rezultatus. Tačiau mes pažymime kai kuriuos dalykus, 
kuriems reikėtų skirti daugiau dėmesio ir nurodome tobulintinas sritis, susijusias su biudžeto ir finansų 
valdymu, vidaus kontrolės priemonėmis, pramonės ir mokslinių tyrimų srities partnerių įnašų finansiniu 
svertu ir Europos Komisijos vertinimais“. 

Auditoriai pasirašė visų aštuonių bendrųjų įmonių finansines ataskaitas, pripažindami, kad jos yra 
patikimos. Be to, jie pateikė palankias nuomones dėl visų jų pajamų ir mokėjimų operacijų, išskyrus 
ECSEL bendrąją įmonę, dėl kurios auditoriai, kaip ir praėjusiais metais, pateikė sąlyginę audito 
nuomonę dėl jos mokėjimų. Visų pirma jie pažymėjo problemas, susijusias su jos vidaus kontrolės 
priemonėmis, dėl kurių nebuvo galima gauti patikinimo, ar ECSEL atlikti su ankstesne mokslinių tyrimų 
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ir inovacijų bendrąja programa (7BP) susiję mokėjimai atitinka taisykles. Tačiau šios problemos neturi 
įtakos dabartinės programos („Horizontas 2020“) mokėjimams ir jų palaipsniui nebeliks. 

Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į ES įnašą į branduolių sintezės projektą ITER, kurio atveju 
atsiranda rizika, kad pradžioje patvirtinta 6,6 milijardo eurų išlaidų suma žymiai padidės (82 %), ir jį 
bus vėluojama įgyvendinti 15 metų, palyginti su pradžioje planuota data. Jie taip pat nustatė bendrųjų 
įmonių biudžeto planavimo trūkumų. 

Auditorių nuomone, mokėjimų vidaus kontrolės priemonės iš esmės buvo veiksmingos, klaidų lygis 
buvo išlaikytas žemiau 2 % reikšmingumo ribos, tačiau kelių bendrųjų įmonių atveju vis dar nustatyta 
vidaus kontrolės ir stebėjimo sistemos bei pirkimų, dotacijų ir įdarbinimo procedūrų trūkumų. 

Užbaigiant 7BP bendrosios įmonės pasiekė aukštą biudžeto įvykdymo lygį (87 %). Tačiau vėluojama 
vykdyti programos „Horizontas 2020“ biudžetą, programos viduryje jis įvykdytas tik 23 %. 

Vienas pagrindinių bendrųjų įmonių tikslų – pritraukti privačių pramonės ir mokslinių tyrimų sričių 
narių įnašų. Tai yra jų pridėtinė vertė. Kai kurių bendrųjų įmonių atveju jų pramonės srities partnerių 
finansinio sverto poveikis iš esmės sukuriamas įnašais į veiklą, kuri nėra įtraukta į bendrosios įmonės 
darbo programą. Auditorių įgaliojimai neapima šios veiklos. Tačiau auditoriai įspėja apie didelę riziką, 
kad pramonės sektorius nepasieks minimalaus veiklos piniginių įnašų lygio iki programos pabaigos 
biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės atveju. 

Pastabos leidėjams 

Europos Komisija yra bendrųjų įmonių viešoji narė, atstovaujanti Europos Sąjungai. Privatūs nariai – 
tai įvairūs pramonės ir mokslinių tyrimų sričių partneriai. Visos bendrosios įmonės laikosi dvišalio 
modelio, kai veikloje dalyvauja Europos Komisija ir pramonės ar mokslinių tyrimų sričių partneriai, 
išskyrus ECSEL, kuri laikosi trišalio modelio, kai veikloje taip pat dalyvauja valstybės narės. 

Visos ES bendrosios įmonės yra įsikūrusios Briuselyje, išskyrus F4E, kurios būstinė yra Barselonoje. 

F4E Branduolių sintezės energetikos vystymas 

BPS Biologinės pramonės sektoriai 

„Švarus 
dangus“ 

Aplinkos neteršiančios oro transporto technologijos 

NVI Naujoviškų vaistų iniciatyva 

KEV Kuro elementai ir vandenilis 

SESAR Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo moksliniai 
tyrimai 

ECSEL Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės 

S2R Shift2Rail novatoriški geležinkelio transporto sprendimai 

Audito Rūmų atlikto 2017 m. Europos mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių metinio audito rezultatų 
santrauka ir visų jų ataskaitos pateiktos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) anglų 
kalba; vėliau jos bus paskelbtos kitomis kalbomis. 
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