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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. lapkričio 14 d. 

Auditoriai savo parašu tvirtina visų ES mokslinių tyrimų bendrųjų 
įmonių 2018 m. metines ataskaitas 

Europos Audito Rūmai (EAR) pateikė palankų būklės įvertinimą dėl visų ES bendrųjų 
įmonių, pareikšdami palankias nuomones dėl jų finansinių operacijų ir patvirtindami 
ankstesniais metais skelbtus teigiamus rezultatus. 

Bendrosios įmonės (BĮ) yra ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės su pramonės sektoriumi, 
mokslinių tyrimų grupėmis ir valstybėmis narėmis, kurios buvo įsteigtos konkretiems projektams ir 
politikoms mokslinių tyrimų ir inovacijos srityje vykdyti. Septynios bendrosios įmonės šiuo metu vykdo 
konkrečius veiksmus pagal programą „Horizontas 2020“, o Branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendroji įmonė „Fusion for Energy“ (F4E) buvo įsteigta, kad galėtų dalyvauti Tarptautinio 
termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projekte. 2018 m. ES, kaip viešasis partneris, 
prie bendrųjų įmonių 2018 m. biudžeto prisidėjo 2,2 milijardo eurų, apie 1,5 % viso ES biudžeto. 
Privatieji partneriai teikia nepiniginius įnašus pagrindinei veiklai ir piniginius įnašus, kuriais prisideda 
prie administracinių išlaidų. Bendrosios įmonės daugiausia skiria finansavimą privatiesiems 
partneriams per atvirus kvietimus teikti pasiūlymus. 

„Bendrosios įmonės gali pagerinti mokslinių tyrimų ir socialinio augimo ryšį bei priartinti inovaciją prie 
rinkos, – teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Mūsų 2018 m. 
auditas patvirtina, kad jų finansų valdymas yra geros būklės, bet mes teikiame įvairių pastabų, kuriose 
nurodome su nepiniginiais įnašais, vidaus kontrole, dotacijų valdymu ir darbuotojų kaita susijusias 
tobulintinas sritis.“  

Auditoriai savo parašu patvirtino visų aštuonių bendrųjų įmonių finansinių ataskaitų patikimumą, 
pateikdami palankias nuomones dėl jų mokėjimų ir pajamų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. 
Auditoriai teigia, kad mokėjimų vidaus kontrolės priemonės iš esmės buvo veiksmingos ir klaidų lygis 
buvo išlaikytas žemiau 2 % reikšmingumo ribos, tačiau kelių bendrųjų įmonių atveju vis dar buvo 
pirkimų, dotacijų ir įdarbinimo procedūrų trūkumų. 

Kalbant apie ankstesnės Mokslinių tyrimų ir inovacijos bendrosios programos (septintosios bendrosios 
programos arba BP 7) ir Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programos užbaigimą, bendrosios 
įmonės pasiekė aukštą projektų įgyvendinimo ir privačiųjų partnerių įnašų lygį (89 % bendrųjų įmonių 
steigimo reglamentuose nustatytų tikslų). Vis dėlto įvykdžius pusę dabartinės programos „Horizontas 
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2020“, jos įgyvendinimas vėluoja ir norint įvykdyti sutartus tikslus reikia įdėti papildomų pastangų (iki 
šiol buvo įgyvendinta tik 40 % programos „Horizontas 2020“ ir susijusios papildomos veiklos). 

Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į ES įnašą į branduolių sintezės projektą ITER, dėl kurio kyla rizika, 
kad išlaidų suma toliau didės ir jį bus vėluojama įgyvendinti, palyginti su dabartiniu patvirtintu baziniu 
scenarijumi. 

Pastabos leidėjams 

Europos Komisija yra bendrųjų įmonių viešoji narė, atstovaujanti Europos Sąjungai. Privatūs nariai – tai 
įvairūs pramonės ir mokslinių tyrimų sričių partneriai. Dauguma ES bendrųjų įmonių yra įsikūrusios 
Briuselyje, išskyrus F4E, kuri yra Barselonoje, ir Europos našiosios kompiuterijos BĮ (EuroHPC), kuri 
buvo įsteigta 2018 m. lapkričio mėn. Liuksemburge, siekiant vystyti pasaulinio lygio superkompiuterių 
ekosistemą Europoje. Audito Rūmai pirmą kartą audituos EuroHPC finansines ataskaitas 2020 m.  

Šiuo metu planuojama, kad visos BĮ veiks iki 2024 m., išskyrus EuroHPC, kuri veiks iki 2026 m. pabaigos. 

2018 m. ir 2019 m. mes paskelbėme keletą kitų specialiųjų ataskaitų ir apžvalgų, kuriose paminėtos 
šios bendrosios įmonės: Specialiąją ataskaitą Nr. 11/2019 dėl SESAR diegimo, 2018 m. apžvalginį 
pranešimą dėl programą „Horizontas 2020“ pakeisiančios programos, Specialiąją ataskaitą Nr. 28/2018 
dėl „Programos Horizontas 2020“ ir 2018 m. padėties apžvalgą dėl transporto. 

Apibendrinantis dokumentas „2018 m. ES bendrųjų įmonių auditas trumpai“ ir visa „2018 m. metinė 
ataskaita dėl ES bendrųjų įmonių“, kurioje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną bendrąją 
įmonę, paskelbta 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). Šie metai – 
pirmieji, kai Audito Rūmai skelbia vieną bendrą ataskaitą dėl visų bendrųjų įmonių.  
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F4E Branduolių sintezės energetikos vystymas 

BPS Biologinės pramonės sektoriai 

ŠD („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 

EuroHPC  Europos našios kompiuterijos bendroji įmonė  
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