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Съобщение за пресата 
Люксембург, 15 ноември 2022 г. 

Одиторите изразяват становище без резерви относно 
публично-частните партньорства на ЕС за научни изследвания 
и иновации  

Европейската сметна палата (ЕСП) завери отчетите за 2021 г. на всички съвместни 
предприятия на Европейския съюз и потвърди положителните резултати, докладвани 
в предходните години. Новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
Европа“ определя амбициозни цели за бюджетния период 2021—2027 г. и одиторите 
призовават да се предприемат действия за достигане на целевите нива на вноските по 
програма „Хоризонт 2020“, за преодоляване на слабостите във вътрешния контрол и за 
подготовка за новите предизвикателства, като например планирането и управлението на 
човешките ресурси.  

Съвместните предприятия са партньорства между Европейската комисия и промишления 
сектор, в които понякога се включват и научноизследователски или междуправителствени 
организации и участващи държави. Съвместните предприятия се финансират с парични 
средства по програмите на ЕС за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“, 
„Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“), както и с непарични вноски и финансов принос от 
другите партньори.  

„Тези европейски публично-частни партньорства насърчават трансформирането на 
научните знания в революционни атрактивни за пазара иновации и могат да отговорят 
на нужди, които в момента не са посрещнати в достатъчна степен от промишления 
сектор“, заяви Илдико Гал-Пелц, членът на ЕСП, отговарящ за одита. „Ето защо те трябва 
да се подготвят добре за предстоящите предизвикателства.“ 

През 2021 г. Съветът на ЕС прие нови регламенти, учредяващи единадесет съвместни 
предприятия по програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“— многогодишните 
програми за научни изследвания и иновации за финансовия период 2021—2027 г. Тези 
съвместни предприятия изпълняват специфичните си научноизследователски 
и иновационни програми в областта на транспорта, енергетиката, здравеопазването, 
биотехнологичните производства, ключовите цифрови технологии, суперкомпютрите 
и мрежовите системи. Осем от тях съществуваха и в рамките на предишната програма 
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(„Хоризонт 2020“) и ще продължат дейността си по новите програми като различни правни 
субекти, с нови имена и разширени или изменени правомощия. Освен вече съществуващите 
съвместни предприятия бяха създадени три нови — „Интелигентни мрежи и услуги“, 
„Глобално здравеопазване“ и Европейски център за експертни познания в областта на 
киберсигурността. ЕСП ще одитира тези три нови съвместни предприятия за първи път след 
като придобият финансова самостоятелност, което се очаква през 2023 г.  

За новия финансов период 2021—2027 г. се очаква финансирането от ЕС за съвместните 
предприятия в размер на 15,1 млрд. евро да привлече допълнителни вноски в размер на 
19,1 млрд. евро от техните партньори (предприятия от промишления сектор, участващи 
държави или международни организации) за изпълнението на проекти за научни 
изследвания и иновации на стойност от около 34,2 млрд. евро. 

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E), което е създадено в рамките 
на Евратом с цел изпълнение на европейската част от проекта ITER за ядрен синтез във 
Франция, е изчислило през 2021 г., че общите разходи за изпълнение на неговите 
задължения по проекта възлизат на 18,3 млрд. евро. Одиторите обаче посочват рисковете, 
свързани със сроковете и разходите, които следва да бъдат взети предвид при определянето 
на новите параметри на проекта ITER през 2023 г. Тъй като Русия е член на Международната 
организация за термоядрена енергия „ITER“ и има задължения за предоставяне на годишни 
вноски и различни компоненти, наложените ѝ санкции може също да представляват 
допълнителен риск от увеличаване на разходите или закъснения. 

Одиторите посочват, че в повечето случаи съвместните предприятия са предприели 
корективни действия за изпълнение на констатациите и оценките, отправени в предходни 
години. Беше установено обаче, че различни области се нуждаят от подобрение — например 
одитните резултати от проверката на плащанията на безвъзмездна финансова помощ 
показват, че разходите за персонал продължават да са основният източник на грешки поради 
сложността на процедурите за изчислението им. Що се отнася до изпълнението на 
дейностите на съвместните предприятия, одиторите отбелязват, че средствата по техните 
програми в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“ са 
изцяло ангажирани, но значителен брой проекти ще бъдат финализирани едва в рамките на 
новия финансов период 2021—2027 г. Това паралелно изпълнение на няколко програми 
може да увеличи работното натоварване на персонала на съвместните предприятия. 
Одиторите предупреждават за предизвикателства в областта на човешките ресурси, които 
в крайна сметка биха могли да се отразят отрицателно на цялостната ефективност на 
съвместните предприятия и дори да застрашат изпълнението на техните задачи.  

Обща информация 

Документът „Одит на съвместните предприятия на ЕС за 2021 г.“, заедно с декларациите 
за достоверност и констатациите за всяко отделно съвместно предприятие, е публикуван на 
уебсайта на ЕСП. 
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7РП „Хоризонт 2020“ „Хоризонт Европа“

ИИЛ 1 ИИЛ 2 Инициатива за иновативно 
здравеопазване

„Чисто небе 1“ „Чисто небе 2“ „Чисто въздухоплаване“

ГКВ 1 ГКВ 2 „Чист водород“

„Глобално здравеопазване“ EDCTP3

ARTEMIS

ENIAC
ECSEL Ключови цифрови технологии

Shift2Rail „Европейски железопътен транспорт“

БП „Кръгова биотехнологична Европа“

SESAR
Изследване на управлението на 
въздушното движение в единното 
европейско небе 3

„Европейски високопроизводителни изчислителни технологии“

„Европейски интелигентни мрежи и 
услуги“

Европейски център за 
експертни познания в 
областта на киберсигурността
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