LV
Preses relīze

Luksemburgā, 2020. gada 12. novembrī

Revidenti apstiprina visu ES kopuzņēmumu 2019. gada pārskatus
Eiropas Revīzijas palāta visiem ES kopuzņēmumiem – ES publiskā un privātā sektora
partnerībām ar nozari, pētniecības grupām, starptautiskām organizācijām un dalībvalstīm – ir
sniegusi “tīrus” atzinumus par to pārskatiem un finanšu darījumiem. Tomēr, tāpat kā
iepriekšējos gados, revidenti atkal vērš uzmanību uz kopuzņēmumu “Fusion for Energy” (F4E),
galvenokārt tādēļ, ka pastāv risks, ka varētu palielināties izmaksas un kavēties starptautiskā
eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) projekta īstenošana.
“Kopuzņēmumu pievienotā vērtība ir tā, ka ES, privātā sektora nozares un pētniecības grupas ir
partneri kopēju interešu vārdā. Tie ienes inovāciju un ekonomikas izaugsmi,” teica par šo revīziju
atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Mūsu revīzija par 2019. gadu
apstiprina, ka to finanšu pārvaldība ir laba, lai gan vairākus aspektus, piemēram, iepirkumu
pārvaldību, dotāciju maksājumus un cilvēkresursus, var uzlabot vēl vairāk.”
Kopuzņēmumus izveido, lai veiktu pētniecības un inovācijas darbības konkrētās jomās, kuras tiem
piešķir Padome. Tie galvenokārt izmanto uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai atlasītu labākos
projektus finansēšanai. Eiropas Komisija ir publiskā sektora dalībnieks kopuzņēmumos un pārstāv
Eiropas Savienību; 2019. gadā tā ieguldīja aptuveni 1, 9 miljardus EUR kopuzņēmumu pētniecības
un inovācijas darbībās. Privātie partneri ir nozare, dažādas pētniecības grupas un starptautiskas
organizācijas. Tie galvenokārt nodrošina ieguldījumus natūrā, īstenojot kopuzņēmumu darbības,
kurās tie iegulda savus finanšu resursus un cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas.
Revidenti ir apstiprinājuši visu kopuzņēmumu 2019. gada pārskatus, un tas nozīmē, ka pārskati
ticami atspoguļo to finanšu stāvokli un ka saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem to maksājumu
un ieņēmumu darījumos nav būtisku kļūdu. Tomēr revidenti konstatēja, ka ir vajadzīgi uzlabojumi
vairākos jautājumos. Piemēram, lai gan maksājumu iekšējās kontroles kopumā bija efektīvas un
kļūdu līmenis saglabājās zem 2 % būtiskuma sliekšņa, vairākos kopuzņēmumos joprojām bija
nepilnības iepirkuma, dotāciju maksājumu un darbā pieņemšanas procedūrās.
Revidenti pārbaudīja arī kopuzņēmumu darbību īstenošanas līmeni. Tie kopuzņēmumi, kas ietilpst
Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai un Eiropas transporta tīkla
programmā (TEN-T), ko izveidoja ES 2007.–2013. gada budžeta ciklā (DFS), ir noslēguma posmā.
Revidenti uzskata, ka šie kopuzņēmumi ir sasnieguši augstu projektu īstenošanas un privāto
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partneru ieguldījumu līmeni (90 % no kopuzņēmumu izveides regulās noteiktajiem mērķiem).
Turpretī daži pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumi mērķus nesasniedza. Lai gan to
darbības laiks lielākoties bija desmit gadi (2014.–2024. gads), revidenti konstatēja, ka līdz šim ir
īstenots tikai vidēji 51 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un ar to saistītajiem papildu
pasākumiem. No otras puses, kopuzņēmumi, kas nodarbojas ar šiem pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” pasākumiem, pabeidza lielāko daļu uzaicinājumu procedūru un 2019. gada
beigās jau bija piešķīruši un/vai parakstījuši vidēji 78 % no saviem plānotajiem pasākumiem.
Visbeidzot, attiecībā uz kopuzņēmumu “Fusion for Energy” (F4E) revidenti šogad vēlreiz brīdina,
ka ES ieguldījums ITER kodolsintēzes projektā Kadarašā (Francijā) var palielināt izmaksas un
aizkavēt īstenošanu salīdzinājumā ar pašreizējo apstiprināto pamatscenāriju, un vērš uzmanību uz
sekām, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības varētu radīt pēc 2020. gada. Turklāt
revidenti uzskata, ka F4E nepilnības iepirkuma plānošanā, kā arī cilvēkresursu un projektu
pārvaldībā apdraud tā darbības efektivitāti.
Vispārīga informācija
Lielākā daļa ES kopuzņēmumu atrodas Briselē, izņemot F4E Barselonā un EuroHPC Luksemburgā.
To pārskati netika revidēti 2019. gadā, bet tiks revidēti par 2020. finanšu gadu.
F4E

Kodolsintēzes enerģētikas attīstība

BBI

Biorūpniecība

CS – “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
S2R

Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas
š
Shift2Rail inovatīvi
dzelzceļa risinājumi

EuroHPC

Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums

Kopsavilkuma dokuments “ES kopuzņēmumu 2019. gada revīziju īss apraksts” un pilns teksts par
katru kopuzņēmumu ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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