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Сметната палата е заверила отчетите за 2019 г. на всички
съвместни предприятия на ЕС
Европейската сметна палата (ЕСП) изрази становище без резерви относно отчетите
и финансовите операции за всички съвместни предприятия (СП) на ЕС — публично-частни
партньорства на ЕС с промишления сектор, научноизследователски групи, международни
организации и държави членки. Както в предходни години, обаче, Сметната палата
обръща внимание върху Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E),
основно поради риска от допълнително увеличение на разходите и забавяния
в изпълнението на Международния термоядрен експериментален реактор (проектът
ITER).
„Добавената стойност от съвместните предприятия е, че ЕС и частните партньори
от промишления и научноизследователския сектор се обединяват за общото благо. Това
води до иновации и икономически растеж“ заяви Илдико Гал-Пелц — членът на ЕСП,
отговарящ за одита. „Извършеният от ЕСП одит за 2019 г. потвърждава, че финансовото
управление на съвместните предприятия е добро, въпреки че редица аспекти могат още
да бъдат подобрени, като например управлението на обществените поръчки,
плащанията на безвъзмездна финансова помощ и човешките ресурси.“
Съвместните предприятия (СП) са създадени с цел да изпълняват научноизследователски
и иновационни дейности в специфични области, определени от Съвета. За да изберат найдобрите проекти за финансиране, СП използват основно покани за представяне на
предложения. Европейската комисия е публичният член на съвместните предприятия
и представлява ЕС; през 2019 г. тя е допринесла с около 1,9 млрд. евро за
научноизследователските и иновационните дейности на съвместните предприятия.
Партньорите от частния сектор включват промишления сектор, научноизследователски
групи и международни организации. Те участват най-вече с непарични вноски, като
изпълняват дейностите на съвместните предприятия, в които инвестират свои собствени
финансови и човешки ресурси, активи и технологии.
Сметната палата завери отчетите за 2019 г. на съвместните предприятия, което означава, че
отчетите представят по надежден начин състоянието на финансите им, както и че няма
съществени грешки в операциите им, свързани с приходи и плащания, които са извършени
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в съответствие със счетоводните правила. Сметната палата обаче отбеляза някои елементи,
които се нуждаят от подобрение: така например, въпреки че вътрешният контрол на
плащанията като цяло е ефективен и поддържа нивото на грешки под прага на същественост
от 2 %, при няколко съвместни предприятия продължават да се наблюдават слабости
в процедурите за обществени поръчки, плащанията на безвъзмездна финансова помощ
и процедурите за набиране на персонал.
Сметната палата провери също така нивото на изпълнение на дейностите на съвместните
предприятия. Във фаза на приключване са дейностите, които се извършват по Седма
рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (7РП) и по програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), създадени
в рамките на бюджетния цикъл на ЕС за периода 2007—2013 г. (МФР). ЕСП счита, че те са
постигнали високо ниво на изпълнение по проектите и вноските от партньорите от частния
сектор (90 % от целевите стойности, установени от учредителните регламенти на
съвместните предприятия). За разлика от тях, някои съвместни предприятия по „Хоризонт
2020“ са изостанали от целевите стойности. Въпреки че за повечето дейности е предвидено
да са с десетгодишен жизнен цикъл (2014—2024 г.), Сметната палата установи, че до
момента са изпълнени само около 51 % от дейностите и съответните допълнителни
дейности по „Хоризонт 2020“. От друга страна, съвместните предприятия, които извършват
тези дейности по „Хоризонт 2020“, са приключили повечето процедури за обществени
поръчки, като в края на 2019 г. вече са възложили и/или сключили договори за средно 78 %
от планираните си дейности.
На последно място, по отношение на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за
енергия“ (F4E) Сметната палата тази година отново предупреждава, че приносът на ЕС за
проекта ITER за ядрен синтез в Кадараш (Франция) може да се промени поради
допълнителни разходи и забавяния в изпълнението спрямо одобрените стойности.
Сметната палата обръща внимание също така на последствията, които могат да настъпят
след 2020 г. в резултат от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. В допълнение,
Сметната палата счита, че слабостите на Съвместно предприятие F4E по отношение на
планирането на обществени поръчки, както и във връзка с човешките ресурси
и управлението на проекти, излагат на риск оперативната ефективност на съвместното
предприятие.
Обща информация
По-голямата част от съвместните предприятия се намират в Брюксел, с изключение на СП
F4E, което е в Барселона, и на СП EuroHPC, което е в Люксембург. Техните отчети не бяха
одитирани през 2019 г., а ще бъдат предмет на одит за финансовата 2020 година.
F4E

Развитие на термоядрената енергия

БП

Биотехнологични производства

„Чисто небе“

Чисти технологии за въздушен транспорт

ИИЛ

Инициатива за иновативни лекарства

ГКВ

Горивни клетки и водород
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ECSEL

Изследване на управлението на въздушния трафик „Единно
й
б “
Електронни
компоненти
и системи за водещи позиции на

S2R

Shift2Rail — Иновативни решения във връзка с продуктите

EuroHPC

Разработване на глобална суперкомпютърна екосистема

SESAR

Обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на съвместните предприятия на ЕС за
2019 г.“ и подробностите относно всяко СП са публикувани на уебсайта на ЕСП
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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