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Akronīmu saraksts 
Akronīmu sarakstā iekļauti ES kopuzņēmumi un citas šajā ziņojumā minētās Savienības 
struktūras. 

Akronīms Pilns nosaukums 

ARTEMIS Kopuzņēmums, kas izveidots, lai ieviestu kopīgu tehnoloģiju 
ierosmi iegulto datorsistēmu jomā  

“Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. g) 

BBI Biorūpniecības kopuzņēmums  

CS kopuzņēmums “Clean Sky” 

DFS daudzgadu finanšu shēma 

EASA Eiropas Aviācijas drošības aģentūra 

ECSEL kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas 
Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” 

EISI Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 

EIT Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts  

ENIAC Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas konsultatīvā padome 

Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena 

EuroHPC Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums 

EVM iegūtās vērtības pārvaldība 
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F4E kopuzņēmums “Fusion for Energy” 

FCH Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 

FPS  finanšu pārskatu sertifikāts  

IA izpildaģentūra 

IMI kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes 
īstenošanai 

ITER starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors 

KRD Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta 
(RTD ĢD) Kopējais revīzijas dienests 

KU kopuzņēmums 

NVE norīkotais valsts eksperts  

P2P publiskās (Public-to-Public) ierosmes  

PMO Atalgojuma un individuālo tiesību birojs 

RTD ĢD Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts  

S2R kopuzņēmums Shift2Rail (Eiropas Dzelzceļa iniciatīva) 

SESAR Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības 
sistēmas izpētes kopuzņēmums 

TEN-T Eiropas transporta tīkls 

VFI valsts finansēšanas iestāde 

7. PP Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju 
attīstībai (2007.–2013. g.) 

  



 6 

 

Kopsavilkums 
I Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
kopuzņēmumu 2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem. Tomēr, tāpat kā 
iepriekšējos gados, savu revīzijas atzinumu par kopuzņēmuma “Fusion for Energy” 
(F4E) 2018. gada pārskatiem mēs papildinām ar apstākļu akcentējumu, lai pievērstu 
uzmanību riskam, ka izmaksas pieaugs vēl vairāk un ka ITER projekta īstenošana varētu 
aizkavēties.  

II Revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) mēs sniedzām arī par visu 
kopuzņēmumu 2018. gada pārskatiem pakārtoto maksājumu un ieņēmumu likumību 
un pareizību.  

III Kopuzņēmumu gada pārskatu un tiem pakārtoto darījumu revīzija kopumā 
apstiprināja pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. 

IV Dalībnieku iemaksas 7. pamatprogrammas un TEN-T darbībās, ko īsteno pieci 
kopuzņēmumi (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL), 2018. gada beigās un programmu 
slēgšanas posmā bija aptuveni 89 % no kopuzņēmumu izveides regulās noteiktajiem 
mērķlielumiem. Programmu virzība un attiecīgā iemaksa septiņiem kopuzņēmumiem, 
kas īsteno “Apvārsnis 2020” darbības (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R), arī atpalika 
no nospraustajiem mērķiem. 2018. gada beigās, kas bija plānošanas perioda vidus, 
kopuzņēmumi bija īstenojuši vidēji tikai 39 % no savām pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un ar to saistītajām papildu darbībām. Ja papildu darbības neņem 
vērā, tad īstenošanas līmenis bija tikai 31 %. Turklāt pamatdarbībām kopuzņēmumi 
sasniedza vidēji tikai 25 % no savu iemaksu mērķlielumiem, salīdzinot ar 75 % to 
papildu darbībām. 
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Ko mēs revidējam 

Juridiskā struktūra un izveide 

01 Kopuzņēmumi ir publiskā un privātā sektora partnerības, kurām ir juridiskas 
personas statuss un kuru mērķis ir stratēģiskajās pētniecības un inovāciju jomās 
iegūtus projektu rezultātus tuvināt tirgum un uzlabot saikni starp pētniecību un 
sabiedrības izaugsmi.  

02 Tie ir izveidoti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu vai 
(attiecībā uz kopuzņēmumu “Fusion for Energy” jeb F4E) ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 45.–51. pantu.  

03 Tajos piedalās publiskā sektora dalībnieki, kas parasti ir Eiropas Savienība (to 
pārstāv Komisija), iesaistītās dalībvalstis un starptautiskas organizācijas, un privātā 
sektora dalībnieki – nozares un reizēm arī pētniecības aprindu pārstāvji. 
Kopuzņēmumiem, izņemot F4E, ir pašiem sava pētniecības darba kārtība, un tie piešķir 
finansējumu, izmantojot galvenokārt atklātos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. 
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Kopuzņēmumi darbojas saskaņā ar “Apvārsnis 2020” un 
Euratom 

Astoņi kopuzņēmumi pašlaik īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētas darbības 

04 Pirmā septiņu kopuzņēmumu grupa, kas īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrētas darbības, ir:  

o “Clean Sky” (CS);  

o Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas izpēte (SESAR); 

o Kurināmā elementi un ūdeņradis (FCH); 

o Novatorisku zāļu jomā uzsāktā ierosme (IMI); 

o Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai 
(ECSEL); Nanoelektronika (ENIAC) un iegultās sistēmas (ARTEMIS); 

o Biorūpniecība (BBI) un 

o Shift2Rail (S2R).  

05 Turklāt 2018. gada novembrī Padome izveidoja astoto kopuzņēmumu digitālās 
pētniecības jomā: Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu (EuroHPC). Šī 
struktūra tika izveidota kā ES un citu Eiropas valstu kopēja iniciatīva pasaules līmeņa 
superdatošanas ekosistēmas izveidei Eiropā. Šā kopuzņēmuma pārskatus mēs pirmo 
reizi revidēsim 2020. gadā.  

06 Pašlaik plānots, ka šie kopuzņēmumi darbosies līdz 2024. gadam, izņemot 
EuroHPC, kurš darbosies līdz 2026. gada beigām. 

07 Kopsavilkums par šo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumu izveides 
datumu un plānoto darbību ilgumu sniegts 1. attēlā. 
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1. attēls. “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumu izveides datums un plānotais darbību ilgums 

 
Avots: EK, pamatojoties uz Padomes regulām par kopuzņēmumu izveidi; ERP modifikācija. 
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Viens kopuzņēmums tika izveidots ITER projektam 

08 Saskaņā ar Euratom līgumu 2007. gadā uz 35 gadiem tika izveidots kopuzņēmums 
“Fusion for Energy” (F4E). Tas ir atbildīgs par Eiropas ieguldījumu starptautiskajā 
eksperimentālajā kodoltermiskajā reaktorā (ITER), kas ir pasaulē lielākā zinātniskā 
partnerībā, kuras mērķis ir demonstrēt, ka kodolsintēze ir dzīvotspējīgs un ilgtspējīgs 
enerģijas avots1. Kopuzņēmuma F4E dibinātāji dalībnieki ir Euratom, kuru pārstāv 
Komisija, Euratom dalībvalstis un Šveice.  

09 Visi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopuzņēmumi atrodas Briselē (Beļģijā), 
izņemot EuroHPC, kurš atrodas Luksemburgā. F4E atrodas Barselonā (Spānijā), bet 
galvenās kodolsintēzes iekārtas ir uzbūvētas Kadarašā, Francijā (sk. 2. attēlu). 

  

                                                      
1 ITER projektu sāka 2005. gadā, lai izveidotu un ekspluatētu eksperimentālu iekārtu 

kodolsintēzes kā ilgtspējīga nākotnes enerģijas avota zinātniskās dzīvotspējas 
demonstrēšanai. Projektā ir iesaistīti septiņi galvenie partneri: ES, kuru pārstāv Eiropas 
Atomenerģijas kopiena (Euratom), Amerikas Savienotās Valstis, Krievija, Japāna, Ķīna, 
Dienvidkoreja un Indija. 
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2. attēls. Kopuzņēmumu izvietojums Eiropas Savienībā 

 
Avots: ERP. 

Pārvaldības kārtība 

10 Lielākā daļa kopuzņēmumu (SESAR, CS, IMI, FCH, BBI, S2R) izmanto divpusēju 
modeli, ar kuru saskaņā valdē ir pārstāvēta Komisija un nozares (un reizēm arī 
pētniecības) dalībnieki, kas iesaistās kopuzņēmuma darbībās. Daži kopuzņēmumi 
(ECSEL un EuroHPC) īsteno trīspusēju pārvaldības modeli: valdē ir pārstāvētas 
dalībvalstis, Komisija un nozares dalībnieki, kas dod ieguldījumu kopuzņēmuma 
darbībās. 
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Kopuzņēmumu finansējums un resursi 2018. gadam 

11 Kopuzņēmumiem, kas īsteno 7. pamatprogrammas un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektus, gan ES, gan nozares partneri veic iemaksas, lai finansētu 
kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības.  

o Komisija sniedz naudas līdzekļus no Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta, lai līdzfinansētu kopuzņēmumu 
pētniecības un inovācijas projektus. Divi kopuzņēmumi (SESAR un S2R) saņem 
finansējumu arī no Eiropas Transporta tīklu (TEN-T) programmas;  

o nozares pārstāvji un partneri pētniecības jomā sniedz iemaksas natūrā 
kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai;  

o gan Komisija, gan privātā sektora partneri nodrošina vienādas naudas iemaksas 
kopuzņēmumu administratīvo izmaksu segšanai. 

12 7. pamatprogrammas darbībām summai, ko veido nozares un pētniecības 
partneru iemaksas natūrā, ir jābūt vienādai ar ES naudas iemaksām. Taču 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām attiecīgā kopuzņēmuma izveides regulā 
ir noteikts, cik lielām ir jābūt gan Eiropas Savienības naudas iemaksām, gan privātā 
sektora dalībnieku iemaksām natūrā minētās pamatprogrammas pētniecības un 
inovāciju projektos. 

13 3. attēlā parādīts aplēstais iemaksu sadalījums gan 7. pamatprogrammai, gan 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. 
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3. attēls. Dalībnieku iemaksas kopuzņēmuma darbības laikā (miljoni EUR) 

 
Avots: ERP. 
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14 Ir divu veidu nozares pārstāvju ieguldījumi: visos kopuzņēmumos privātā sektora 
dalībnieku pienākums ir iemaksāt obligātu summu kopuzņēmuma pētniecības un 
inovācijas projektu kopējās izmaksās. Šī iemaksa atbilst starpībai starp projekta 
kopējām izmaksām un ES līdzfinansējumu. Četru kopuzņēmumu (CS, FCH, BBI, S2R) 
gadījumā dalībniekiem no privātā sektora arī jāiegulda obligāta summa natūrā, kuru 
veido “papildu darbības”, ko veic ārpus kopuzņēmumu darba programmām, bet kuras 
ietilpst kopuzņēmumu mērķos.  

15 Kopuzņēmumi (izņemot F4E) pārvalda apmēram 10 % jeb 7,2 miljardus EUR no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopējā budžeta, kā parādīts 4. attēlā. 
ES finansējums piesaista aptuveni 17 miljardus EUR pētniecības un inovāciju 
projektiem tajās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” jomās, kas deleģētas 
kopuzņēmumiem. 2018. gadā to septiņu kopuzņēmumu maksājumi, kuri īsteno 
pētniecības programmu darbības, bija 1,2 miljardi EUR (2017. gadā: 1,2 miljardi EUR), 
un 2018. gada beigās tajos strādāja 227 darbinieki (2017. gadā: 227) – ierēdņi, pagaidu 
darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti. 

4. attēls. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta sadalījums 
atkarībā no īstenošanas struktūras 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EK datiem. 

Izpildaģentūras un 
kopuzņēmumi 

65 %
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EIB: 4 %

EIT: 4 %
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55 % 
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16 F4E galvenokārt finansē Euratom un Euratom dalībvalstis. Līdz 2020. gada beigām 
F4E no Euratom līdzekļiem ir atvēlēti 6,6 miljardi EUR. F4E maksājumu budžets 
2018. gadā bija 794,8 miljoni EUR (2017. gadā: 847,6 miljoni EUR). 2018. gada beigās 
F4E strādāja 442 darbinieki (2017. gadā: 449) – ierēdņi un pagaidu darbinieki. 

Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra 

17 Ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laika grafiks ir parādīts 
5. attēlā. 

5. attēls. Ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra 

 
Avots: ERP. 

  

Līdz n+1 gada 
1. jūlijam

kopuzņēmumi 
pieņem savus 

galīgos pārskatus

No n+1 gada decembra līdz 
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komiteja uzklausa kopuzņēmumu 
direktorus

Līdz n+2 gada marta 
beigām

EP plenārsēdē notiek 
ziņojuma pieņemšana, 

un EP izlemj, vai 
apstiprināt budžeta 

izpildi vai atlikt 
apstiprināšanu

ERP nosūta ikgadējo ziņojumu 
par kopuzņēmumiem, tostarp 
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Padomei
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vidum  

Līdz n+1 gada 
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kopuzņēmumi nosūta 
savus provizoriskos 

pārskatus ERP

ERP pieņem 
kopuzņēmumu 

sākotnējos 
apsvērumus

līdz n+1 gada 
1. jūnijam 
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Mūsu revīzija 

Mūsu pilnvaras  

18 Saskaņā ar 287. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) mēs 
revidējām astoņu kopuzņēmumu pārskatus par 2018. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu un šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.  

Citu darba izmantošana 

19 Revidējot kopuzņēmuma pārskatu ticamību, savu revīzijas atzinumu mēs 
balstījām uz kopuzņēmuma nolīgta neatkarīga ārēja revidenta galīgajiem revīzijas 
ziņojumiem. Katram kopuzņēmumam mēs pārbaudījām revīzijas darba kvalitāti 
attiecībā uz lielāko daļu riskam pakļauto jomu. 

20 Pakārtoto maksājumu atbilstības revīzijā mēs ņēmām vērā citu revidentu veikto 
darbu. Tādējādi mēs vērtējām un testējām kopuzņēmumu iekšējo kontroles sistēmu, 
caurskatījām un atkārtojām ex post revīzijas darbu, ko bija veicis Komisijas Kopējais 
revīzijas dienests (KRD) un tā nolīgtie ārējie revidenti, un analizējām ar 
kopuzņēmumiem saistītās revīzijas, ko bija veicis Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 
(IRD). 

Mūsu risku novērtējums 

21 2018. gadā kopuzņēmumu pārskatu un pakārtoto darījumu ikgadējā revīzija tika 
veikta, ņemot vērā to, kā mēs novērtējām kopuzņēmumu risku, un tas ir īsi izklāstīts 
turpmāk. 

o Kopuzņēmumu pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības noteikumus, ko 
pieņēmis Komisijas grāmatvedis. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. Tā kā iepriekš atklāto būtisko kļūdu skaits 
nebija liels, mēs pieņēmām, ka pārskatu ticamības risks ir zems. Tomēr attiecībā 
uz kopuzņēmumu F4E risku vērtējām kā vidēju, jo 2018. gadā tika veiktas 
nozīmīgas izmaiņas tā grāmatvedības politikā. 

o Algas pārvalda Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO), kuru mēs 
revidējam tad, kad veicam ES administratīvo izdevumu īpašo izvērtējumu. Saistībā 
ar šiem maksājumiem pēdējos gados nav konstatēts būtisks kļūdu līmenis. 
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o Risks saistībā ar darbā pieņemšanas procedūru likumību un pareizību kopumā bija 
zems, taču vidējs kopuzņēmumiem ar lielu personāla mainību. 

o Attiecībā uz dotāciju maksājumiem risks kopumā tika novērtēts kā vidējs, jo 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” apliecinājumi par finanšu pārskatiem no 
saņēmēja tiek prasīti tikai projekta beigās, ja ES iemaksa pārsniedz 325 000 EUR, 
un saņēmējiem nav pienākuma sniegt plašāku dokumentāciju vai pierādījumus 
par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma maksājumiem (uzticēšanās 
princips). 

o Saistībā ar līgumā noteiktajiem maksājumiem un publiskā iepirkuma procedūrām, 
tā kā šādu procedūru nav daudz, risku vērtējam kā kopumā zemu, taču 
kopuzņēmumam F4E kā vidēju, jo tas vada sarežģītas iepirkuma procedūras par 
augstas vērtības līgumiem. 
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Kopējie rezultāti attiecībā uz 
kopuzņēmumu 2018. finanšu gada 
pārskatiem 

Atzinumi bez iebildēm (“tīri”) … 

… par visu kopuzņēmumu pārskatiem, taču apstākļu akcentējums 
pievienots F4E saistībā ar ES iemaksu ITER projektā 

22 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu 
pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmumu finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un 
naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka piemērojamie finanšu 
noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

23 Tāpat kā iepriekšējos gados, mūsu revīzijas atzinumā par kopuzņēmuma F4E 
2018. gada pārskatiem ir iekļauts apstākļu akcentējums2, lai pievērstu uzmanību 
turpmāk izklāstītajiem jautājumiem. 

o ITER Padome 2016. gada novembrī apstiprināja jaunu ITER projekta 
pamatscenāriju, pamatojoties uz plānoto darbības fāzes sākšanu (t. i., kad būs 
pabeigta “pirmās plazmas” stadija3) 2025. gadā un celtniecības fāzes pabeigšanu 
2035. gadā. Jaunais pamatscenārijs tiek prezentēts kā agrākais tehniski 
iespējamais termiņš. Saskaņā ar aplēsēm 2010. gadā izstrādātajā iepriekšējā 
pamatscenārijā celtniecības fāze tiktu pabeigta 2020. gadā.  

                                                      
2 Apstākļu akcentējumu izmanto, lai pievērstu uzmanību jautājumam, par kuru pārskatos nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas, taču tas ir ļoti svarīgs, lai lietotājs varētu pārskatus izprast. 

3 “Pirmās plazmas” stadija ir kodolsintēzes iekārtas izbūves etaps, kas ļauj testēt iekārtas 
galvenos komponentus; šajā posmā sākas darbības fāze. 
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o Kopuzņēmums F4E pārrēķināja savu ieguldījumu projekta celtniecības fāzē un to 
noteica 12 miljardu EUR apmērā (2008. gada vērtībās), proti, palielināja 
salīdzinājumā ar 6,6 miljardiem EUR (2008. gada vērtībās), ko ES Padome bija 
apstiprinājusi 2010. gadā. Šajā aplēsē nav paredzēta rezerve, lai gan Komisija 
ierosināja, ka būtu noderīgi paredzēt 24 mēnešu rezervi saistībā ar laika grafika 
izpildi un 10–20 % rezervi saistībā ar budžeta vajadzībām. 

o Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties 
no Eiropas Savienības un Euratom. Tas varētu ievērojami ietekmēt 
kopuzņēmuma F4E un ITER projekta darbības pēc 2020. gada. 

24 Kaut arī kopuzņēmums F4E ir uzlabojis pārvaldību un kontroli attiecībā uz savu 
ieguldījumu projekta celtniecības fāzē, joprojām paliek risks, ka izmaksas pieaugs vēl 
vairāk un ka projekta īstenošana varētu aizkavēties salīdzinājumā ar pašreizējo 
pamatscenāriju.  

… par visu kopuzņēmumu pārskatiem pakārtotajiem ieņēmumiem 

25 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu 
2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un 
pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi un pareizi.  

… par visu kopuzņēmumu pārskatiem pakārtotajiem maksājumiem 

26 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu 
2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi un pareizi.  

27 Pirmo reizi mēs esam snieguši revīzijas atzinumu bez iebildēm par kopuzņēmuma 
ESCEL 2018. gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību. Tā kā 
7. pamatprogrammas maksājumu daļa (kurai ECSEL nespēja aprēķināt vienotu kļūdu 
īpatsvaru) bija neliela (aptuveni 20 % no maksājumiem), mums bija pamatota 
pārliecība, ka kļūdu īpatsvars ECSEL kopējiem 2018. gada maksājumiem bija zem 2 % 
būtiskuma sliekšņa (sk. arī 38. punktu). 

28 6. attēlā sniegts apskats par ERP atzinumiem, kas attiecas uz astoņu 
kopuzņēmumu pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību 
(ieņēmumi un maksājumi) no 2016. gada līdz 2018. gadam. 
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6. attēls. Atzinumi par kopuzņēmumiem no 2016. gada līdz 2018. gadam 

 
Avots: ERP. 

Mūsu apsvērumi ir vērsti arī uz uzlabojamām jomām 

29 Mēs arī sagatavojām dažādus apsvērumus, kuros akcentēti svarīgi jautājumi un 
uzlabojamās jomas, galvenokārt saistībā ar budžeta un finanšu pārvaldību, dalībnieku 
iemaksām natūrā, maksājumu iekšējo kontroli un dotācijas procedūrām.  

Budžeta un finanšu pārvaldība  

30 Mēs konstatējām pastāvīgus trūkumus budžeta plānošanā attiecībā uz 
maksājumu apropriācijām. Konkrētāk:  

o lai segtu savas faktiskās maksājumu vajadzības 2018. gadā, F4E nācās palielināt 
2018. gada maksājumu apropriācijas aptuveni par 160 miljoniem EUR jeb 25 % no 
sākotnējā budžeta; un 

o SESAR un ECSEL gadījumā maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis 2018. gadā 
bija ievērojami zemāks par plānoto. Tas notika tāpēc, kavējās projektu īstenošana, 
un tāpēc, ka, plānojot 2018. gada budžetu, netika pilnībā ņemts vērā fakts, ka no 
iepriekšējiem gadiem ir pārnestas neizlietotās maksājumu apropriācijas.  

Kopuzņēmumu darbību īstenošanas līmenis 7. pamatprogrammas 
ietvaros un dalībnieku iemaksas  

31 2018. gadā kopuzņēmumu (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL) darbības Septītās 
pamatprogrammas un TEN-T ietvaros tuvojās nobeigumam. 2018. gada beigās 
dalībnieku iemaksas šādām darbībām atbilda aptuveni 89 % no iemaksu 
mērķlielumiem, kas noteikti kopuzņēmumu dibināšanas regulās (sk. 1. tabulu). 

2016 2017 2018

Atzinumi par 8 kopuzņēmumiem
Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Atzinumi
Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi
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1. tabula. Dalībnieku iemaksas 7. pamatprogrammā un TEN-T programmā (miljoni EUR) 

 
Avots: kopuzņēmumu sniegtie dati. 

  

ES Citi 
dalībnieki

Kopā
Kopuzņēmumi, 

kas darbojas 
saskaņā ar 7. PP

ES Citi 
dalībnieki

Kopā

Izp
ild

es
 lī

m
en

is

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL 
(Artemis/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Kopā 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Dalībnieku iemaksas 
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2018.)
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Kopuzņēmumu darbību īstenošanas līmenis pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros un dalībnieku iemaksas 

32 Dalībnieku iemaksas atpalika no nospraustajiem mērķiem septiņiem 
kopuzņēmumiem (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R), kas īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības. 2018. gadā un piektajā plānošanas perioda gadā bija 
īstenoti tikai 39 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām un saistītajām 
papildu darbībām. Ja papildu darbības neņem vērā, tad īstenošanas līmenis bija tikai 
31 % (sk. 2. tabulu). 

33 Līdz 2018. gada beigām Komisija iemaksāja 2,5 miljardus EUR naudā (35 % no 
kopējām iemaksām 7,2 miljardu EUR apmērā, par kurām bija panākta vienošanās), bet 
nozares un pētniecības partneri iemaksāja 4 miljardus EUR (41 % no saskaņotajām 
kopējām iemaksām 9,8 miljardu EUR apmērā). Šos 4 miljardus EUR veido:  

o 1,7 miljardi EUR iemaksas natūrā kopuzņēmumu pašu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pamatdarbībās (no kuriem 2018. gada beigās bija apliecināti 
aptuveni 0,6 miljardi EUR); un  

o 2,3 miljardi EUR iemaksas natūrā papildu darbībām, kuras kopuzņēmumi veic 
ārpus savām darba programmām, bet savu mērķu ietvaros. 
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2. tabula. Dalībnieku iemaksas, pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (miljoni EUR) 

 
Avots: kopuzņēmumu sniegtie dati. 

ES

Citi dalībnieki 
(nozares 

iemaksas KU 
darbībās)1

Citi dalībnieki 
(nozares 
iemaksas 
papildu 

darbībās)2

Kopā

KU, kas 
darbojas 

saskaņā ar 
PP 

“Apvārsnis 2
020”

ES

Apstiprināt
ās 

iemaksas 
KU 

darbībās

Paziņotās, bet 
neapstiprināt
ās iemaksas 
KU darbībās

Iemaksas 
papildu 

darbībās
Kopā

Izp
ild

es
 lī

m
en

is,
 

ie
sk

ai
to

t 
ie

m
ak

sa
s 

pa
pi

ld
u 

da
rb

īb
ās

Izp
ild

es
 lī

m
en

is 
be

z i
em

ak
sā

m
 

pa
pi

ld
u 

da
rb

īb
ās

585,0 1 000,0 Neattiecas 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 Neattiecas 465,7 29 % 29 %
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
1 638,0 1 425,0 Neattiecas 3 063,0 IMI2 241,9 144,0 83,9 Neattiecas 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %
1 185,0 1 657,5 Neattiecas 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 Neattiecas 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Kopā 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

1 Iemaksas natūrā kopuzņēmumu pamatdarbībās.
2 Iemaksas natūrā papildu darbībās, kas nav paredzētas KU darba plānā.

Dalībnieku iemaksas 
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku iemaksas
(31.12.2018.)
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34 Četru kopuzņēmumu (CS, FCH, BBI, S2R) izveides regulās ir noteikts, ka privātā 
sektora dalībnieki var veikt iemaksas natūrā papildu darbībās, kuras neietilpst 
kopuzņēmuma darba programmā. Kā parādīts 2. tabulā, līdz 2018. gada beigām lielāko 
daļu nozares dalībnieku iemaksu veidoja izmaksu deklarācijas par šādām darbībām. 

35 Izpildes rādītājs iemaksām natūrā pamatdarbībās bija 25 %, bet papildu 
darbībās – tuvu 75 %. Gada pārskatos nav jāsniedz informācija par attiecīgajām 
iemaksām, kas natūrā veiktas papildu darbībās, un tās neietilpst mūsu revīzijas 
tvērumā.  

36 Mēs piezīmējam, ka BBI izveides regula 2018. gadā tika grozīta, lai ļautu nozares 
dalībniekiem uzskaitīt savas naudas iemaksas projekta līmenī. Tomēr, mūsuprāt, 
saglabājas liels risks, ka līdz BBI programmas beigām nozares dalībnieki nenodrošinās 
minimālo prasīto naudas iemaksu summu darbības izmaksu segšanai 
(182,5 miljoni EUR). Tāpēc Komisija 2018. gada beigās nolēma par 140 miljoniem EUR 
samazināt Kopuzņēmuma 2020. gada budžetu, kas bija plānots 205 miljonu EUR 
apmērā. 

Maksājumu iekšējās kontroles mehānismi  

37 Kopuzņēmumi ir ieviesuši ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz finanšu 
un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Saistībā ar 7. PP starpposma un 
galīgajiem maksājumiem neatkarīgi ārējās revīzijas uzņēmumi, ar kuriem kopuzņēmumi 
noslēguši līgumus, veic ex post revīzijas pie saņēmējiem, savukārt saistībā ar 
programmas “Apvārsnis 2020” izmaksu deklarācijām par ex post revīzijām pie 
saņēmējiem atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests.  

38 Saistībā ar 7. PP dotāciju maksājumiem kopuzņēmumi (izņemot ECSEL), 
pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem, 2018. gada beigās paziņoja atlikušo kļūdu 
īpatsvaru, kas bija zem 2 %. Šo rezultātu mēs apstiprinājām, atsaucoties uz dotāciju 
galīgo maksājumu padziļināto pārbaudi, ko bijām veikuši. Tā kā attiecībā uz 
kopuzņēmumu ECSEL valstu finansēšanas iestādes izmanto ļoti atšķirīgas metodes un 
procedūras, tas nespēj aprēķināt vienotu atlikušo kļūdu īpatsvaru Septītās 
pamatprogrammas maksājumiem. Šiem maksājumiem mēs piemērojām atlikušo kļūdu 
īpatsvaru, ko RTD ĢD bija aprēķinājis visai Septītajai pamatprogrammai, proti, 
2018. gada beigās tas bija 3,36 %. Tādējādi, ņemot vērā 7. PP maksājumu nelielo daļu 
2018. gadā, tiek uzskatīts, ka atlikušo kļūdu īpatsvars kopuzņēmuma ECSEL kopējos 
pamatdarbības maksājumos, kas veikti minētajā gadā, ir zem būtiskuma sliekšņa. 
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39 Saistībā ar “Apvārsnis 2020” dotāciju maksājumiem visi kopuzņēmumi, kas īsteno 
šīs pamatprogrammas projektus, 2018. gada beigās paziņoja atlikušo kļūdu īpatsvaru 
zem 2 % būtiskuma sliekšņa, pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem. Caurskatījuši 
Komisijas Kopējā revīzijas dienesta un ārējo revīzijas uzņēmumu veikto revīzijas darbu, 
kā arī atkārtoti veikuši atlasītas pārbaudes pie saņēmējiem, mēs apstiprinām šo 
rezultātu. 

40  Tomēr šajā caurskatīšanā mēs atklājām konstatējumus, kas līdzīgi tiem, par 
kuriem esam ziņojuši 2018. gada pārskata 5. nodaļā4. Mēs caurskatījām ex post 
revīzijas, ko veica Komisijas Kopējais revīzijas dienests un Komisijas nolīgti ārēji revīzijas 
uzņēmumi, pamatojoties uz izlasi, ko veidoja dotācijas maksājumi, ko veikušas visas 
ES struktūras, kas īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības. Dažās no 
pārbaudītajām lietām mēs konstatējām nesaskaņotu pieeju izlases veidošanā un 
nepilnības revīzijas konstatējumu dokumentēšanā un paziņošanā, kā arī revīzijas 
procedūru kvalitātē. Mēs arī atradām metodoloģiskas nepilnības, kas saistītas ar kļūdu 
īpatsvara aprēķinu: kaut arī ex post revīzijas reti sasniedz mērķi aptvert maksimāli lielu 
pieņemto izmaksu apjomu, kļūdu īpatsvaru regulāri aprēķina, balstoties uz visām 
pieņemtajām izmaksām, nevis faktiski revidēto summu. Rezultātā kļūdu īpatsvars tiek 
aprēķināts par zemu, salīdzinot ar to, kādu mēs aplēšam, izmantojot savu 
metodoloģiju. 

Projektu un dotāciju pārvaldība 

41 Kopuzņēmums S2R 2018. gadā pirmo reizi publicēja izmēģinājuma uzaicinājumu, 
kurš paredzēts vienīgi dalībniekiem un kurā izmantota vienreizēja maksājuma 
finansējuma shēma. Novērtēšanas procesā finanšu eksperti uzdūrās dažām būtiskām 
nesakritībām starp finansējuma priekšlikumiem un saņēmēju vēsturiskajiem finanšu 
datiem.  

                                                      
4 Sk. ERP 2018. gada pārskata 5. nodaļas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” 

2. moduli.  
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42 Kopuzņēmuma BBI 2018. gadā rīkotā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
koncepcijas un priekšlikumu klasifikācijas sistēmas īpatnību dēļ viena no abām 
uzaicinājumā iekļautajām galvenajām tēmām nesaņēma finansējumu, lai gan par abām 
tika iesniegti atbilstīgi un augsti novērtēti priekšlikumi. Tā kā bija trūkumi 
kopuzņēmuma SESAR 2018. gadā rīkotā uzaicinājuma par Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (EISI) finansējumu koncepcijā, piešķiršanas kritēriji pārklājās 
un nebija konsekventi, un tas apdraudēja dotāciju novērtēšanas procesa efektivitāti 
kopumā. 

43 Visbeidzot, jau vairākus gadus gan mēs, gan ārēji eksperti esam ieteikuši 
kopuzņēmumam F4E ieviest iegūtās vērtības pārvaldības (Earned Value Management, 
EVM) sistēmu5 darbības rezultātu mērīšanai, pamatojoties uz projektu tehnisko 
progresu līdz ar izmaksām, kas radušās saistībā ar panākto progresu. Kopuzņēmums 
F4E turpināja izmantot ITER kredītpunktu sistēmu, lai uzraudzītu projektu virzību 
2018. gadā, kaut gan 2019. gada aprīlī Valde apstiprināja savas ad hoc grupas 
priekšlikumu par EVM sistēmu, 

Turpmāki pasākumi saistībā ar iepriekšējiem revīzijas 
konstatējumiem 

44 Vairākumā gadījumu kopuzņēmumi ir īstenojuši koriģējošas darbības, lai veiktu 
pasākumus saistībā ar apsvērumiem un komentāriem, kas iepriekšējos gados sniegti 
mūsu īpašajos gada ziņojumos. 7. attēlā parādīts, ka saistībā ar 30 apsvērumiem, 
attiecībā uz kuriem nekas nebija darīts 2017. gada beigās, koriģējošie pasākumi bija 
veikti 2018. gadā: 2018. gada beigās bija pabeigti pasākumi saistībā ar 20 apsvērumiem 
(67 %), bet pasākumi attiecībā uz desmit apsvērumiem (33 %) vēl bija procesā. Sīkāku 
informāciju var atrast pilnā pārskata 3. nodaļas pielikumos. 

                                                      
5 EVM palīdz projektu vadītājiem mērīt projekta darbības rezultātus. Tas ir sistemātisks un 

regulārs projekta uzraudzības process, ko īsteno, lai atklātu novirzes projekta virzībā, 
salīdzinot paveikto ar plānoto darbu. To izmanto, lai kontrolētu izmaksas un laika grafiku un 
lai iegūtu kvantitatīvus datus, kas izmantojami lēmumu pieņemšanā saistībā ar projektu. 
Projekta pamatscenārijs ir būtisks EVM komponents un atskaites punkts visām darbībām 
saistībā ar EVM. 
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7. attēls. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

 
Avots: ERP. 

 

Ieviests
67 %

Ieviešana 
ir sākta

33 %

Ieviests Ieviešana ir sākta
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Citas ar kopuzņēmumiem saistītas 
revīzijas un apskati 
45 2018. un 2019. gadā mēs publicējām arī vairākus īpašos ziņojumus un apskatus, 
kas attiecās uz kopuzņēmumiem (sk. 8. attēlu) 
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8. attēls. Revīzijas rezultāti no citiem ERP nesen sagatavotiem kopuzņēmumiem veltītiem dokumentiem 

 
Avots: ERP. 

ERP īpašais ziņojums Nr. 28/2018 
“Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, 
kas ieviesti pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši 
situāciju atbalsta saņēmējiem, bet 
joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”

Īstenojot programmu “Apvārsnis 2020”, tiek 
piedāvāts finansējums pētniecības sadarbības 
projektos iesaistītiem pētniekiem, pētniecības 
institūtiem, universitātēm, privātuzņēmumiem un 
publiskā sektora struktūrām individuāli vai konsorcijā. 
Ar 76,4 miljardus EUR lielo budžetu, kas paredzēts 
laikposmam no 2014. gada l īdz 2020. gadam, tā ir 
pasaulē plašākā publiskā pētniecības un inovācijas 
programma.

Revīzijā mēs pārbaudījām, vai izmaiņas, kas ieviestas 
ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ir efektīvi 
mazinājušas atbalsta saņēmēju administratīvo slogu. 
Secinājām, ka pārsvarā vienkāršošanas pasākumi ir 
bijuši efektīvi, lai  gan ne visi  no tiem deva vēlamo 
rezultātu un joprojām pastāv uzlabojumu iespējas. 
Atbalsta saņēmējiem ir vajadzīgi vienkāršāk l ietojami 
norādījumi un instrumenti, un Komisijai arī turpmāk 
vēl jāpārbauda jaunu finansēšanas shēmu 
piemērotība un izmantojamība. Svarīga ir arī 
noteikumu stabil itāte: atbalsta saņēmēji spēj 
pielāgoties sarežģītiem noteikumiem, taču bieža 
norādījumu maiņa var radīt neskaidrību un 
nenoteiktību.

Ar detalizētāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītiem 
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties 
ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2019 
“ES gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas 
modernizācijas regulējumam ir pievienotā 
vērtība, taču finansējums lielākoties nebija 
nepieciešams” – SESAR izvēršana

Eiropas Savienība 2005. gadā sāka t. s. SESAR 
programmu, lai saskaņotu un modernizētu gaisa 
satiksmes pārvaldības (ATM) sistēmas un 
procedūras Eiropā. Parasti katra valsts pati sev 
izstrādā šīs sistēmas. No 2005. gada l īdz 
2020. gadam ES šim projektam ir atvēlējusi 
3,8 miljardus EUR, no tiem 2,5 miljardi EUR bija 
paredzēti šo sistēmu un procedūru izvēršanai.

Šajā revīzijā mēs caurskatījām ES intervenci SESAR 
izvēršanas fāzē; SESAR ir Eiropas vienotās gaisa 
telpas iniciatīvas tehnoloģiskais pīlārs. Mēs 
secinājām, ka ES regulatīvā intervence, kas izpaužas 
kā kopprojekti, rada pievienoto vērtību. Tomēr mēs 
atklājām arī to, ka ES finansējums gaisa satiksmes 
pārvaldības modernizācijas atbalstam lielākoties 
nebija nepieciešams un ka finansējuma pārvaldībā 
bija nepilnības. Lai palīdzētu uzlabot Eiropas 
Komisijas atbalstu gaisa satiksmes pārvaldības 
modernizācijai, mēs sniedzām arī vairākus 
ieteikumus Eiropas Komisijai.

Ar detalizētāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītiem 
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties 
ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

Vispārējā stāvokļa apskats 2018. g. 
“Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari 
Eiropas Savienībā: risināmās problēmas”

Šajā vispārējā stāvokļa apskatā ir aprakstīta un 
analizēta ES darbība transporta jomā. Galvenā 
uzmanība ir pievērsta investīcijām infrastruktūrā, kas 
finansētas no ES budžeta, un ir aplūkoti transversāli 
jautājumi, kurus apzinājām nesen, veicot revīzijas par 
visiem pieciem galvenajiem transporta veidiem: 
autotransportu, dzelzceļa, gaisa, iekšzemes 
ūdensceļu un jūras transportu. 

Mēs konstatējām, ka ES ir guvusi panākumus 
infrastruktūras attīstībā un iekšējā transporta tirgus 
atvēršanas jomā, tomēr arī brīdinājām, ka Eiropas 
Savienībai ir jārisina sešas galvenās problēmas, lai 
uzlabotu mobilitāti  tās robežās. Šīs problēmas ir 
saistītas ar mērķu un prioritāšu saskaņošanu ar 
resursiem, labāku plānošanu, infrastruktūras 
uzturēšanu, efektīvu izpildi un pārvadājumu 
novirzīšanu no autotransporta uz citiem transporta 
veidiem. 

Sniedzot skaidru un pieejamu informāciju 
ieinteresētajām personām, šā vispārējā stāvokļa 
apskata mērķis ir mudināt ieinteresētās personas 
uzlabot darbības un/vai to koordināciju, lai pievienotu 
vērtību ES centieniem sasniegt mērķus transporta 
politikas jomā.

Ar detalizētāku revīzijas secinājumu izklāstu, saistītiem 
ieteikumiem un revidēto vienību atbildēm var iepazīties 
ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
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