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Съобщение за пресата 
Люксембург, 14 ноември 2019 г. 

Одиторите заверяват отчетите за 2018 г. на всички съвместни 
предприятия на ЕС, работещи в областта на научните 
изследвания 

Европейската сметна палата (ЕСП) завери отчетите на всички съвместни 
предприятия на ЕС, като публикува положителни одитни становища относно 
техните финансови операции и потвърди положителните резултати, отчетени през 
предходни години. 

Съвместните предприятия (СП) са публично-частни партньорства на ЕС с промишления сектор, 
научноизследователски групи и държави членки. Те са създадени с цел да осъществяват 
специфични проекти и политики в областта на научните изследвания и иновациите. 
Понастоящем седем съвместни предприятия изпълняват специфични действия по програмата 
„Хоризонт 2020“, а съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) е създадено, 
за да участва в проекта за международния експериментален термоядрен реактор (ITER). През 
2018 г. в качеството си на партньор от публичния сектор ЕС допринесе с 2,2 млрд. евро за 
бюджета на съвместните предприятия за 2018 г. или с около 1,5 % от общия бюджет на ЕС. 
Партньорите от частния сектор участват с непарични вноски за оперативни дейности и с парични 
вноски за административни разходи. Съвместните предприятия отпускат финансиране на 
партньорите от частния сектор най-вече чрез открити покани за представяне на предложения. 

„Съвместните предприятия могат да подобрят връзката между научните изследвания 
и обществения растеж и да доближат иновациите до пазара “, заяви Ildikó Gáll-Pelcz, членът 
на ЕСП, отговарящ за одита. „Одитът на ЕСП за 2018 г. потвърждава, че тяхното финансово 
управление е добро, но одиторите правят различни констатации и оценки, за да посочат 
областите, в които е възможно подобрение, по отношение на непаричните вноски, 
вътрешния контрол, управлението на безвъзмездната финансова помощ и текучеството на 
персонала.“  

Сметната палата завери като надеждни отчетите на всичките осем съвместни предприятия 
и изрази одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на техните 
операции, свързани с плащанията и приходите. Според одиторите вътрешните контроли относно 
плащанията са били като цяло ефективни и са задържали процента грешки под прага на 
същественост от 2 %, но няколко съвместни предприятия все още имат слабости в своите 
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процедури, свързани с обществените поръчки, безвъзмездната финансова помощ и наемането 
на работа. 

Що се отнася до приключването на предишната рамкова програма за научни изследвания 
и иновации (Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие или 7РП) 
и програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), съвместните предприятия са 
постигнали високо равнище на изпълнение на проектите и на вноските на партньорите от частния 
сектор (89 % от целите, определени в учредителните регламенти на съвместните предприятия). 
Въпреки това по средата на текущата програма „Хоризонт 2020“ нейното изпълнение е забавено 
и са необходими допълнителни усилия, за да бъдат спазени договорените цели (досега са 
изпълнени само 40 % от дейностите по „Хоризонт 2020“ и от свързаните с тях допълнителни 
дейности. 

Одиторите също така обръщат внимание на приноса на ЕС за проекта за термоядрен синтез ITER: 
има риск разходите по проекта да се увеличат допълнително, както и неговото изпълнение да се 
забави в сравнение с настоящия базов сценарий. 

Бележки към редакторите 

Европейската комисия е членът на съвместните предприятия от публичния сектор и тя 
представлява ЕС. Частните членове включват различни партньори от секторите на 
промишлеността и научните изследвания. Повечето съвместни предприятия са разположени 
в Брюксел, с изключение на Съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E), 
което се намира в Барселона, и Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни 
изчислителни технологии (EuroHPC), създадено през ноември 2018 г. в Люксембург, с цел 
разработване на глобална суперкомпютърна екосистема в Европа. Сметната палата ще извърши 
одит на EuroHPC за първи път през 2020 г.  

Понастоящем се планира всички съвместни предприятия да функционират до 2024 г. 
с изключение на EuroHPC, което ще развива дейността си до края на 2026 г. 

През 2018 г. и 2019 г. Сметната палата публикува редица други специални доклади и прегледи, 
които засягат съвместните предприятия: Специален доклад № 11/2019 относно разгръщането на 
SESAR, Информационно-аналитичен документ относно програмата—приемник на „Хоризонт 
2020“, през 2018 г., Специален доклад № 28/2018 относно програма „Хоризонт 2020“ и Обзорен 
доклад относно транспорта през 2018 г. 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на съвместните предприятия на ЕС за 2018 г.“ 
и пълният текст на „Годишен доклад на Европейската сметна палата относно съвместните 
предприятия на ЕС за 2018 г.“ с подробна информация за всяко съвместно предприятие са 
публикувани на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Това е първата 
година, през която ЕСП публикува един единствен доклад за всички съвместни предприятия.  

Лице за контакт в пресслужбата 
Claudia Spiti – Ел. поща: claudia.spiti@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 45765 / Mоб.: (+352) 691 553547 

F4E Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ 

БП Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ 

„Чисто небе“ Съвместна технологична инициатива за екологично чисти технологии за 
въздушен транспорт 

ИИЛ Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ 

ГКВ Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ 

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

ECSEL Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи 
позиции на Европа“ 

S2R Съвместно предприятие Shift2Rail (европейска инициатива в областта на 
железопътния транспорт) 

EUROHPC  Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни 
изчислителни технологии  
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