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Santrumpos
Santrumpų sąraše pateiktos ES bendrosios įmonės ir kitos šioje ataskaitoje aprašytos
Sąjungos įstaigos.
Santrumpa

Visas pavadinimas

„EuroHPC“

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė

ABAC

Komisijos centrinė kaupiamosios apskaitos finansinės
informacijos sistema

ARES

Komisijos centrinė dokumentų valdymo sistema

ARTEMIS

Bendroji įmonė ARTEMIS, skirta įterptųjų kompiuterinių sistemų
jungtinei technologijų iniciatyvai įgyvendinti

BAT

Komisijos RTD GD bendra audito tarnyba

BĮ

Bendroji įmonė

BP 7

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintoji bendroji
programa (2007–2013 m.)

BPS

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

COMPASS

Komisijos dotacijų valdymo pagrindinis e. dotacijų sprendimas

COSO

Tredvėjaus komisijos rėmimo organizacijų komitetas

DFP

Daugiametė finansinė programa

DNE

Deleguotasis nacionalinis ekspertas

DRP

Veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planas

EASA

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

ECSEL

Elektroninių komponentų ir sistemų bendroji įmonė

EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas

EITP

Europos infrastruktūros tinklų priemonė

ENIAC

Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba
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Santrumpa

Visas pavadinimas

ES

Europos Sąjunga

EUAN

Europos Sąjungos agentūrų tinklas

Euratomas

Europos atominės energijos bendrija

F4E

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

FAS

Finansinės ataskaitos sertifikatas

GB

Valdyba

H2020

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)

IFAC

Tarptautinė buhalterių federacija

IKAA

Nepiniginiai įnašai papildomai veiklai

IKOP

Nepiniginiai įnašai veiklai

INTOSAI

Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija

IRT

Informacinės ir ryšių technologijos

ITER

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius

ITER-IO

Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija

KEV

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

NFI

Nacionalinė finansavimo institucija

NVI

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė

OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

PMO

Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras

PVA

Piniginio vieneto atranka

RAO

Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas

RTD GD

Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
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Santrumpa

Visas pavadinimas

S2R

Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (Europos geležinkelių iniciatyva)

SBA

Bendrasis pagrindinis aktas, kuriuo pagal programą „Europos
horizontas“ įsteigiamos bendrosios įmonės

SESAR

Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų
bendroji įmonė

SESV

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

SVV

Sukurtos vertės valdymas

ŠD

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

TAAIS

INTOSAI tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai

TAS

IFAC tarptautiniai audito standartai

TEN-T

Transeuropinių transporto tinklų programa

TPL

Technologinės parengties lygis

TTG

Laikas iki dotacijos suteikimo

VĮ

Vykdomoji įstaiga

VKS

Komisijos 2017 m. vidaus kontrolės sistema

VTP

Veiklos tęstinumo planas
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Santrauka
I Pagal savo įgaliojimus tikriname devynių ES bendrųjų įmonių (toliau kartu –

bendrosios įmonės arba BĮ) metines finansines ataskaitas ir jose atspindimas
operacijas: aštuonių BĮ, šiuo metu veikiančių pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų
programą „Horizontas 2020“, kuri yra vykdoma pagal dabartinę daugiametę finansinę
programą (2014–2020 m. DFP), ir BĮ „Fusion for Energy“ (F4E).

II Dėl visų devynių BĮ 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių

ataskaitų patikimumo paskelbėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę. F4E gerokai
patobulino informacijos kokybę 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose, pateikusi
bendrų ITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimų įvykdymo išlaidų įvertį (2020 m.
vertėmis), kuris, jos skaičiavimais, yra 17,97 milijardo eurų. Savo „dalyko pabrėžimo“
pastraipoje atkreipiame dėmesį į tai, kad bet kokie pagrindinių prielaidų dėl įverčio
pokyčiai gali lemti reikšmingą išlaidų padidėjimą ir (arba) tolesnį ITER projekto
įgyvendinimo vėlavimą.

III Taip pat pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų devynių BĮ

2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų ir pajamų teisėtumo ir
tvarkingumo.

IV Apskritai, atlikę BĮ metinių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų auditą

patvirtinome teigiamus rezultatus, apie kuriuos pranešėme ankstesniais metais. Tačiau
nustatėme keletą tobulintinų aspektų tokiose srityse kaip biudžeto ir finansų valdymas,
nepiniginiai įnašai, dotacijų mokėjimai, viešųjų pirkimų procedūros, žmogiškieji ištekliai
ir patikimas finansų valdymas.

V 2020 m. pabaigoje, t. y. septintaisiais dešimties metų gyvavimo ciklo metais, BĮ jau

įsipareigojo skirti maždaug 77 % lėšų savo mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkei
įgyvendinti pagal programą „Horizontas 2020“, tačiau įgyvendino tik apie 62 % narių
įnašo tikslinių reikšmių (įskaitant papildomai veiklai skirtas tikslines reikšmes). BĮ
rezultatų lygis buvo nevienodas, palyginti su atitinkamuose jų steigimo reglamentuose
nustatytomis programos „Horizontas 2020“ veiklai skirto įnašo tikslinėmis reikšmėmis.
Šiuos skirtumus iš dalies galima paaiškinti skirtingomis mokslinių tyrimų sritimis,
kuriose BĮ vykdo veiklą, visų pirma dėl jų mokslinių tyrimų pobūdžio skirtinga projektų
trukme ir skirtingo projektus įgyvendinančių konsorciumų dydžio. Be to, kyla rizika, kad
administracinių išteklių gali nepakakti, nes vienu metu įgyvendinama vis daugiau
projektų pagal kelias DFP programas.

8

VI BĮ vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga ir, remiantis ex post audito

rezultatais, BĮ pranešė, kad dotacijų mokėjimų likutinis klaidų lygis 2020 m. buvo
žemesnis už 2 % reikšmingumo lygį. Mūsų atliktų auditų dėl dotacijų mokėjimų
rezultatai atitinka ex post audito rezultatus ir rodo, kad pagrindinis klaidų šaltinis yra
personalo išlaidos ir kad visų pirma MVĮ, o ne kiti paramos gavėjai, yra linkusios daryti
klaidų. Tolesnis personalo išlaidų deklaravimo pagal programą „Horizontas 2020“
taisyklių supaprastinimas ir teisinio netikrumo mažinimas toliau taikant supaprastintą
išlaidų apmokėjimą yra išankstinė būsimų mokslinių tyrimų bendrųjų programų sąlyga
siekiant stabilizuoti klaidų lygius iki žemesnio nei reikšmingumo lygio.

VII 2020 m. BĮ ėmėsi atitinkamų priemonių, kad COVID-19 pandemijos metu išlaikytų
veiklos tęstinumą ir sušvelnintų jos galimą poveikį paslaugų teikimui. Jos glaudžiai
bendradarbiavo, kad kartu parengtų ir koordinuotų poveikio švelninimo veiksmus, ir
taip užtikrino tinkamą valdymo tvarką ir normalaus lygio veiklą pandemijos metu.

VIII Visos BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad atsižvelgtų į mūsų ankstesnių metų

pastabas. Iš 19 audito pastabų, į kurias 2019 m. pabaigoje dar nebuvo atsižvelgta,
2020 m. pabaigoje buvo imtasi taisomųjų veiksmų dėl 16 (84 %) pastabų, o dėl trijų
(16 %) veiksmai tebevykdomi arba dar nesiimta jokių veiksmų.
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Ką auditavome
Bendrųjų įmonių teisinis įsteigimas ir struktūra

01 BĮ – tai Komisijos ir pramonės, o kai kuriais atvejais ir mokslinių tyrimų arba

tarpvyriausybinių organizacijų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
187 straipsnį, o Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E)
atveju, – pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (Euratomo
sutartis) 45–51 straipsnius įsteigta viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, skirta į
rinką orientuotiems projektams strateginėse mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse remti.

02 Kaip atskiri juridiniai subjektai, BĮ priima savo mokslinių tyrimų darbotvarkę ir

skiria finansavimą daugiausia skelbdamos kvietimus teikti pasiūlymus. Išimtis taikoma
BĮ F4E, atsakingai už ES įnašo teikimą tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio
reaktoriaus (ITER) projektui ir Europos našiosios kompiuterijos („EuroHPC“) BĮ, kuri
daugiausia vykdo Europos superkompiuterių įsigijimo ir priežiūros viešuosius pirkimus.
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03 1 diagramoje pavaizduotos devynios BĮ kartu su konkrečia mokslinių tyrimų ir

inovacijų sritimi, kurioje veiklą vykdo kiekviena iš šių devynių BĮ.

1 diagrama. Europos bendrosios įmonės ir jų veiklos sritis

SKAITMENINIMAS

Šaltinis: Audito Rūmai.

Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ

04 2 diagramoje pateikta šių BĮ pagal BP 7 ir programą „Horizontas 2020“ raidos

apžvalga. Šiuo metu aštuonios BĮ įgyvendina programos „Horizontas 2020“ projektus ir
planuojama, kad jos veiklą vykdys iki 2024 m., išskyrus BĮ „EuroHPC“, kuri veiklą vykdys
aštuonerius metus iki 2026 m. pabaigos.
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05 Jos mokslinių tyrimų ir inovacijos veiksmus vykdo transporto (ŠD, SESAR ir S2R),

žaliosios energijos (KEV), sveikatos (NVI), žiedinės ekonomikos (BPS), skaitmeninimo
(ECSEL) ir superkompiuterijos („EuroHPC“) srityse. 2020 m. rugsėjo 23 d. BĮ „EuroHPC“
tapo savarankiška ir pirmą kartą buvo audituota dėl 2020 finansinių metų.

2 diagrama. Europos bendrųjų įmonių raida

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO
PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

PERĖJIMAS PRIE
SAVARANKIŠKUMO

Šaltinis: Europos Komisija, remiantis Tarybos reglamentais, kuriais įsteigiamos BĮ; pakeista Audito Rūmų.

F4E veikia pagal Euratomą, siekiant įdiegti ITER

06 ITER projekto veikloje dalyvauja septyni pasauliniai partneriai: ES, kuriai

atstovauja Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) 1, Jungtinės Amerikos
Valstijos, Rusija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija. ES 2 ėmėsi lyderės vaidmens – ji

1

Euratomo narės yra ES valstybės narės ir asocijuotosios valstybės Šveicarija ir Jungtinė
Karalystė (JK).

2

ES valstybės narės ir asocijuotosios valstybės Šveicarija ir JK.
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padengia 45 % statybos sąnaudų. Kitų ITER narių (kiekvieno jų) išlaidų dalis yra
apytiksliai 9 %.

07 Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (F4E) BĮ

buvo įsteigta 2007 m. balandžio mėn. 35 metų laikotarpiui kaip vietos agentūra,
atsakinga už Europos indėlį į ITER projektą. Jos pagrindinės užduotys – valdyti
Euratomo indėlį, skirtą ITER-IO, kuri yra atsakinga už ITER projekto įgyvendinimą. Ji
koordinuoja veiklą ir vykdo būtinus viešuosius pirkimus, rengdamasi demonstracinio
branduolinės sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių statybai.

08 BĮ F4E daugiausia finansuoja Euratomas (apie 80 %) ir ITER priimančioji valstybė

narė Prancūzija (apie 20 %). Naujausia Komisijos sąmata (2018), susijusi su bendru
Euratomo biudžetu, kurio reikia, kad BĮ F4E galėtų finansuoti europinę ITER projekto
įgyvendinimo dalį, sudaro apie 15 milijardų eurų (dabartinėmis vertėmis), įskaitant
branduolinės veiklos vykdymo nuo 2028 m. iki 2035 m. sąnaudas. Priimančioji valstybė
narė (Prancūzija) ir Euratomo valstybės narės (įskaitant asocijuotąsias valstybes
Šveicariją ir Jungtinę Karalystę) turi skirti dar 3,3 milijardo eurų (dabartinėmis
vertėmis). 2021 m. vasario mėn. ES Taryba patvirtino apie 5,6 milijardo eurų (dabartine
verte) Euratomo įnašą į BĮ F4E 2021–2027 m. DFP laikotarpiu 3.

09 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš ES ir Euratomo. Pagal susitarimą

dėl „Brexit’o“ pereinamasis derybų dėl naujos partnerystės su Euratomu susitarimo
laikotarpis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Kai bus ratifikuotas protokolas dėl Jungtinės
Karalystės prisijungimo prie ES programų, pridėtas prie Jungtinės Karalystės ir ES
prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, Jungtinė Karalystė taps asocijuotąja
Euratomo valstybe nare lygiavertėmis sąlygomis kaip visateisė valstybė narė.

BĮ yra įsikūrusios Europos Sąjungoje

10 Septynios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R) yra įsikūrusios

Briuselyje. „EuroHPC“ įsikūrusi Liuksemburge ir F4E – Barselonoje (Ispanija), o
pagrindiniai branduolių sintezės įrenginiai statomi Kadaraše (Prancūzija)
(žr. 3 diagramą).

3

Tarybos sprendimas 2021/281 (Euratomas), kuriuo iš dalies keičiamas
Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas.
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3 diagrama. Bendrosios įmonės Europos Sąjungoje 2020 m.

Belgija, Briuselis
SESAR
„ŠVARUS DANGUS“
NVI
KEV
ECSEL
BPS
S2R

Liuksemburgas
EuroHPC

Ispanija,
Barselona
F4E

Prancūzija,
Kadarašas
ITER

Šaltinis: Audito Rūmai.

11 Kad galėtų vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, BĮ suburia pramonės ir

mokslinių tyrimų dalyvius visame pasaulyje. Apie 88,5 % jų lėšų naudojama dalyviams
iš ES valstybių narių bendrai finansuoti ir maždaug 11,5 % – dalyviams iš ES
nepriklausančių šalių bendrai finansuoti.

BĮ valdymo modeliai

12 Dauguma BĮ taiko dvišalį modelį, pagal kurį Komisija ir privatūs pramonės

sektoriaus partneriai (kai kuriais atvejais ir mokslinių tyrimų atstovai) yra atstovaujami
valdančiojoje taryboje ir prisideda prie BĮ veiklos („Švarus dangus“, NVI, KEV, BPS ir
S2R). Likusios BĮ taiko trišalį modelį, pagal kurį valdančiojoje taryboje dalyvauja ir prie
BĮ veiklos prisideda dalyvaujančiosios valstybės arba tarpvyriausybinės organizacijos,
Komisija ir daugeliu atveju privatūs partneriai(ECSEL, SESAR ir BĮ „EuroHPC“).
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BĮ BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir
inovacijų veiklą kartu finansuoja visi nariai

13 BĮ, įgyvendinančių BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ projektus, atveju ir ES, ir

jos partneriai prisideda prie BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo:
o

ES (atstovaujama Komisijos) teikia pinigines lėšas daugiausia pagal BP 7 ir
programą „Horizontas 2020“ BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams bendrai
finansuoti 4.

o

Pramonės ir mokslinių tyrimų srities privatūs partneriai teikia nepiniginius įnašus
vykdydami BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, į kurią jie investavo savo
finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turtą ir technologijas.

o

Kai kuriais atvejais dalyvaujančiosios valstybės arba tarpvyriausybinės
organizacijos taip pat finansiškai prisideda prie BĮ veiklos.

o

ES ir jos partneriai vienodomis dalimis finansuoja BĮ administracines išlaidas.

14 Ankstesnės 2007–2014 m. DFP laikotarpiu BĮ įvykdė apie 3,6 milijardo eurų arba

maždaug 7 % bendro BP 7 biudžeto. Kadangi privačių partnerių nepiniginiai įnašai turi
būti ne mažesni nei ES bendrojo finansavimo suma, 3,6 milijardo eurų ES finansavimas
atitinka apytiksliai 8,7 milijardo eurų BP 7 mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų vertės.

15 Dabartinės 2014–2020 m. DFP laikotarpiu BĮ valdo apytiksliai 7,7 milijardo eurų,

arba maždaug 10 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto. Tačiau, kaip parodyta
4 diagramoje, tikimasi, kad šis ES finansavimas atitiks apie 19,7 milijardo eurų BĮ
pavestų programos „Horizontas 2020“ sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų
vertės, įskaitant tiesioginius dalyvaujančiųjų valstybių įnašus į ECSEL ir BĮ „EuroHPC“.

4

SESAR taip pat buvo finansuojama pagal ankstesnę daugiametę finansinę programą (2007–
2013 m. DFP) pagal Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) priemonę, o pagal dabartinę
2014–2020 m. DFP SESAR ir „EuroHPC“ gauna papildomo finansavimo pagal Europos
infrastruktūros tinklų priemonę (EITP).
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4 diagrama. ES grynųjų pinigų įnašai į BĮ ir kitų narių įnašų svertas pagal
programą „Horizontas 2020“
Bendrųjų įmonių finansiniai ištekliai
19,7 mlrd. EUR

programa
„Horizontas 2020“
76,4 mlrd. EUR

Kitų narių
IKAA
3,1 mlrd. EUR

Kitų narių
IKOP
8,8 mlrd. EUR

ES
piniginis įnašas
7,7€ mlrd. EUR

Šaltinis: Audito Rūmai.

16 BP 7 atveju BĮ turėjo užtikrinti, kad privačių narių ir kitų partnerių įnašo dydis

būtų ne mažesnis už ES įnašo dydį. Kalbant apie programą „Horizontas 2020“,
pažymėtina, kad atitinkamuose BĮ steigimo reglamentuose apibrėžiama didžiausia ES
grynųjų pinigų įnašų suma ir mažiausia privačių narių ir kitų partnerių nepiniginių įnašų
ir (arba) grynųjų pinigų įnašų 5, skirtų BĮ programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų
ir inovacijų darbotvarkei, suma (žr. 5 diagramą).

5

SESAR atveju privačių partnerių ir Eurokontrolės įnašai nustatyti atskiruose susitarimuose.
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5 diagrama. Narių įnašai per visą BĮ gyvavimo ciklą (milijonais eurų)
[I

programa „Horizontas 2020“

BP 7 ir TEN-T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

3 000

SESAR

SESAR

„Švarus dangus“

„Švarus dangus“

NVI
KEV
Artemis
ENIAC

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

NVI
KEV
ECSEL
BPS
S2R
EuroHPC

Didžiausia ES įnašo suma

Mažiausia privačių narių įnašų suma, skirta BĮ veiklai (IKOP)

Mažiausia privačių narių įnašų suma, skirta papildomai veiklai (IKAA)

Kitų partnerių įnašas

Šaltinis: Audito Rūmai.

4 000

4 500
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17 Pagal programą „Horizontas 2020“ privatūs nariai moka dviejų rūšių nepiniginius
įnašus:
o

visų BĮ atveju privatūs nariai turi prisidėti minimalia suma prie visų BĮ mokslinių
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės sąnaudų, vadinama nepiniginiais įnašais veiklai
(IKOP).

o

Keturių BĮ atveju („Švarus dangus“, KEV, BPS ir S2R) privatūs nariai turi sumokėti
papildomą minimalią nepiniginių įnašų sumą, skirtą ne pagal BĮ darbo planus
vykdomai veiklai, kuri vis dėlto yra susijusi su BĮ tikslais, finansuoti, vadinamą
nepiniginiais įnašais papildomai veiklai (IKAA).

18 2020 m. visoms BĮ iš biudžeto išmokėta iš viso 2,3 milijardo eurų (2019 m. –

1,9 milijardo eurų). 2020 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdančioms
aštuonioms BĮ mokėjimų biudžetas sudarė 1,5 milijardo eurų (2019 m. – 1,2 milijardo
eurų) ir 0,8 milijardo eurų F4E (2019 m. – 0,7 milijardo eurų).

19 2020 m. pabaigoje pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančiose BĮ įdarbintas

241 darbuotojas (laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir devyni deleguotieji
nacionaliniai ekspertai (DNE) (2019 m. – 229 darbuotojai ir aštuoni DNE). F4E įdarbinti
433 darbuotojai (pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir du DNE (2019 m. –
437 darbuotojai ir du DNE).

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra

20 Metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštis pateiktas

6 diagramoje.
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6 diagrama. Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
Audito Rūmai priima
preliminarias BĮ pastabas

Audito Rūmai persiunčia EP ir
Tarybai savo metinę ataskaitą
dėl bendrųjų įmonių, įskaitant
patikinimo pareiškimą

Taryba priima savo
rekomendacijas dėl bendrųjų
įmonių biudžeto įvykdymo
patvirtinimo ir perduoda jas EP

Iki n+1 metų birželio
1 d.

Iki n+1 metų lapkričio
15 d.

Iki n+2 metų vasario
vidurio

Iki n+1 metų kovo
1 d.

Iki n+1 metų
liepos 1 d.

Bendrosios įmonės
perduoda savo
negalutines finansines
ataskaitas Audito
Rūmams

Bendrosios įmonės
priima savo galutines
finansines ataskaitas

Šaltinis: Audito Rūmai.

Nuo n+1 metų gruodžio
mėn. iki n+2 metų sausio
mėn. pabaigos
E S bendrųjų įmonių direktorių
klausymai Europos Parlamento
Biudžeto kontrolės (CONT)
komitete ir Tarybos Biudžeto
komitete

Iki n+2 metų kovo
mėn. pabaigos
EP ataskaitų priėmimas
plenarinėje sesijoje. EP
sprendžia, ar patvirtinti
biudžeto įvykdymą, ar jį
atidėti
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Mūsų auditas
Mūsų įgaliojimai ir trečiųjų asmenų darbo naudojimas

21 Pagal SESV 287 straipsnį auditavome devynių BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI,

KEV, ECSEL, BPS, S2R, „EuroHPC“ ir F4E) 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių
metų metines finansines ataskaitas bei jose atspindimų operacijų teisėtumą ir
tvarkingumą (atitiktį).

22 Atlikdami BĮ finansinių ataskaitų patikimumo auditą, pagal ES finansinio

reglamento 70 straipsnio 6 dalį ir 71 straipsnį, parengėme savo nuomonę remdamiesi
BĮ pasamdyto nepriklausomo išorės auditoriaus galutinėmis audito ataskaitomis.
Kiekvienos BĮ atveju tikrinome išorės auditorių darbo kokybę rizikingiausiose srityse.

23 Atlikdami atspindimų mokėjimų atitikties auditą, atsižvelgėme į Komisijos

bendros audito tarnybos (BAT) ir jos pasamdytų išorės audito įmonių atlikto ex post
darbo, susijusio su BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimais,
rezultatus. Taip pat atsižvelgėme į 2020 m. Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT)
atliktų auditų dėl konkrečių BĮ procesų, rezultatus.

Mūsų audito požiūris į dotacijų mokėjimus

24 2018 m. ir 2019 m. imties pagrindu peržiūrėjome BAT ir jos pasamdytų išorės

auditorių atliktus ex post auditus. Atlikę peržiūras nustatėme nuolatinių audito kokybės
trūkumų ir metodologinių skirtumų 6. Todėl atlikdami BĮ dotacijų mokėjimų auditą,
patikinimą, kurį siekėme gauti pasitelkę ex post auditus, papildėme išsamiu paramos
gavėjų auditu (tiesioginiai pagrindiniai testai), kurį grindėme BĮ dotacijų mokėjimų
operacijų imtimi. Šios operacijos buvo atrinktos atsitiktinai (piniginio vieneto atranka
pagrįsta imtis) iš visų BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ projektus įgyvendinančių
septynių BĮ 2020 m. atliktų tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų populiacijos 7.

6

Žr. Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 5 skyrių (5.31–5.34 dalis), Audito Rūmų
2019 m. metinės ataskaitos 4 skyrių (4.28 ir 4.29 dalis) ir Audito Rūmų 2020 m. metinės
ataskaitos 4 skyrių (4.23–4.30 dalis).

7

BĮ „EuroHPC“ nebuvo įtraukta, nes 2020 m. ji atliko tik išankstinio finansavimo mokėjimus
pagal savo susitarimus dėl dotacijų.
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Ką nustatėme
Besąlyginės (palankios) audito nuomonės visoms BĮ…
… dėl metinių finansinių ataskaitų

25 Dėl visų BĮ metinių finansinių ataskaitų pateikėme besąlygines (palankias) audito

nuomones. Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose BĮ finansinė būklė 2020 m.
gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų jų operacijų rezultatai ir pinigų
srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal
taikytinų finansinių reglamentų nuostatas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas
apskaitos taisykles.

… tačiau F4E atveju įtraukta dalyko pabrėžimo pastraipa, susijusi su ES
įnašu į ITER

26 F4E 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose gerokai patobulino informacijos

kokybę, vietoj ITER kreditų nurodžiusi bendrų ITER projekto įgyvendinimo
įsipareigojimų įvykdymo išlaidų eurais įvertį (2020 m. vertėmis), kuris jos skaičiavimais,
yra 17,97 milijardo eurų. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje atkreipiame dėmesį į tai, kad
bet kokie pagrindinių prielaidų dėl įverčio ir rizikos pozicijos 8 pokyčiai galėtų lemti
reikšmingą išlaidų padidėjimą ir (arba) tolesnį ITER projekto įgyvendinimo vėlavimą 9.

… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų

27 Visų BĮ atveju pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2020 m.

gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų
teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais aspektais
buvo teisėtos ir tvarkingos.

8

Rizikos pozicija yra įvertinta rizikos (-ų) poveikio vertė, padauginta iš su konkrečia veikla
susijusios (-ų) rizikos (-ų) tikimybės.

9

Dalyko pabrėžimas naudojamas siekiant atkreipti dėmesį į dalyką, kuris finansinėse
ataskaitose iš esmės nėra nurodytas neteisingai, tačiau yra labai svarbus tam, kad
skaitytojai galėtų šias ataskaitas suprasti.
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… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų

28 Visų BĮ atveju pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2020 m.

gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais
aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos.

… tačiau mūsų pastabose nurodomos kelios tobulintinos sritys

29 Neprieštaraudami savo nuomonėms, taip pat nustatėme įvairių tobulintinų

aspektų, susijusių su biudžeto ir finansų valdymu, nepiniginiais įnašais, dotacijų
mokėjimų vidaus kontrole ir stebėjimo sistema, viešųjų pirkimų procedūromis,
žmogiškaisiais ištekliais, viešųjų pirkimų procedūromis ir patikimu finansų valdymu.

Metinio mokėjimų planavimo srityje yra pasikartojančių trūkumų

30 BĮ „EuroHPC“ atveju buvo atlikta daug mažiau išankstinio finansavimo mokėjimų,

nei planuota pagal sutartis, susijusias su superkompiuterių įsigijimu ir susitarimais dėl
dotacijų, todėl veiklos mokėjimų biudžeto įvykdymo lygis buvo žemas (apie 23 %).
ECSEL į programos „Horizontas 2020“ veiklos biudžetą vėl įtraukė 57,2 milijono eurų
nepanaudotų mokėjimų asignavimų, iš kurių ji galėjo panaudoti tik 70 %, prieš
panaudodama tų metų asignavimus. Analogiškai, prieš panaudodama tų metų
mokėjimų asignavimus, BĮ „Švarus dangus“ nepanaudojo į programos „Horizontas
2020“ projektams skirtą veiklos mokėjimų biudžetą vėl įtrauktų lėšų, kurių vertė – apie
13 milijonų eurų.

BĮ beveik visiškai įgyvendino BP 7 ir TEN-T veiklą, tačiau susiduria su
sunkumais įgyvendindamos programos „Horizontas 2020“ veiklą

31 Pasibaigus 2020 m. – septintiesiems jų dešimties metų gyvavimo ciklo metams –

BĮ rezultatai, susiję su programos „Horizontas 2020“ veiklai skirto įnašo tikslinėmis
reikšmėmis (2014–2020 m. DFP), nustatytomis atitinkamuose jų steigimo
reglamentuose, skyrėsi. Šiuos skirtumus iš dalies galima paaiškinti skirtingomis
mokslinių tyrimų sritimis, kuriose BĮ vykdo veiklą. Pavyzdžiui, ilgą NVI projektų trukmę
lemia jos mokslinių tyrimų pobūdis ir didelis juos įgyvendinančių pasaulinių
konsorciumų mastas. Be to, kyla rizika, kad administracinių išteklių, kurių reikia šioms
lėšoms laiku valdyti, gali nepakakti, nes vienu metu pagal kelias DFP programas
įgyvendinama vis daugiau projektų. BĮ „EuroHPC“, kuriai 2020 m. buvo antrieji veiklos

22
metai, vis dar nebuvo nustačiusi patikimų nepiniginių įnašų, kuriuos deklaravo jos
privatūs nariai ir dalyvaujančiosios valstybės, patvirtinimo ir sertifikavimo procedūrų.

32 1 lentelėje pateikiama šių BĮ veiklai pagal programą „Horizontas 2020“ skirtų

narių įnašų 2020 m. pabaigoje apžvalga. Iki 2020 m. pabaigos šios BĮ vidutiniškai
įgyvendino 62 % savo narių įnašų tikslinių reikšmių (įskaitant IKAA) ir 54 % tikslinių
reikšmių, neįskaitant IKAA.
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1 lentelė. Programos „Horizontas 2020“ narių įnašai (milijonais eurų)
Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius
sprendimus)

585,0

1 000,0

n. d.

1 585,0

1 755,0

1 228,5

965,3

3 948,8

1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

n. d.
285,0
n. d.
2 234,7
120,0
n. d.
3 605,0

3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

SESAR 2020
„Švarus
dangus 2“
NVI 2
KEV 2
ECSEL
BPS
S2R
EuroHPC
Iš viso

(1) Nepiniginiai įnašai į BĮ pagrindinę veiklą
(2) Nepiniginiai įnašai į BĮ darbo plane nenumatytą papildomą veiklą
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

Įgyvendinimo
lygis be IKAA

Iš viso

BĮ pagal
programą
„Horizontas
2020“

Įgyvendinimo
lygis su IKAA

ES

Kitų narių
IKOP ir Kitų narių
grynieji
IKAA (2)
pinigai (1)

Narių įnašai
(2020 m. gruodžio 31 d.)

IKOP
patvirtinta

IKOP
pateikta,
nepatvirtinta

441,6

358,3

93,2

n. d.

893,1

56 %

56 %

1 451,0

604,4

136,3

1 144,2

3 335,9

84 %

73 %

643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

n. d.
1 095,0
n. d.
929,2
204,8
n. d.
3 373,2

1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %

ES

IKAA

Iš viso
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Privatūs nariai gerokai daugiau prisideda prie papildomos veiklos,
nesusijusios su BĮ darbo planais

33 Privatūs nariai turi teikti įvairių rūšių nepiniginius įnašus BĮ, įgyvendinančioms

programos „Horizontas 2020“ veiklą (žr. 17 dalį).

34 7 diagramoje parodyta privačių narių vidutinių nepiniginių įnašų 2017–2020 m.

laikotarpiu raida. Nepaisant reikšmingo IKAA padidėjimo ir svarbos, metinėse
finansinėse ataskaitose neprivaloma atskleisti atitinkamų įnašų, todėl jie nepatenka į
mūsų audito apimtį 10. Dėl šios priežasties kyla rizika, kad IKAA gali nevisiškai atitikti BĮ
tikslų. Tačiau šią riziką mažina BĮ atliekamo IKAA sertifikavimo procesai.

7 diagrama. Privačių narių nepiniginių įnašų raida
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017

2018
IKOP, vidurkis

2019
IKAA, vidurkis

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi BĮ duomenimis.

10

Atitinkamų BĮ steigimo reglamentų 4 straipsnio 4 dalis.

2020
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Norėdamos gauti privačių narių piniginių įnašų veiklos išlaidoms
padengti, BĮ susiduria su rimtomis kliūtimis

35 Tačiau, kalbant apie BPS, bendra pramonės narių IKAA suma, apskaičiuota

2020 m. pabaigoje, sudarė tik maždaug pusę BĮ steigimo reglamente nustatytos
mažiausios tikslinės reikšmės. Be to, nors 2018 m. jos steigimo reglamentas buvo
aiškiai iš dalies pakeistas, kad pramonės nariai galėtų atsiskaityti už savo piniginius
įnašus projektų lygmeniu, siekiančius ne mažiau kaip 182,5 milijono eurų, 2020 m.
pramonės nariai nemokėjo jokių papildomų piniginių įnašų BĮ veiklos išlaidoms
padengti. Tai rodo, kad BĮ susiduria su didelėmis kliūtimis, kad gautų šiuos privačių
narių įnašus, ir kad iki programos „Horizontas 2020“ pabaigos ji nepasieks minimalios
tikslinės reikšmės. Dėl šios priežasties Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD)
sumažino savo piniginius įnašus BĮ 140 milijonų eurų. Taip smarkiai sumažinus narių
įnašus kilo rizika, kad su programa „Horizontas 2020“susijusi BĮ mokslinių tyrimų ir
inovacijų darbotvarkė nebus įgyvendinta.

Apie 77 % BĮ programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų
darbotvarkės jau įsipareigota įgyvendinti

36 Kaip parodyta 2 lentelėje, 2020 m. pabaigoje BĮ jau buvo skyrusios sutarčių dėl

dotacijų projektų ir (arba) jas pasirašiusios ir pasiekusios (vidutiniškai) 88 % didžiausio
piniginio įnašo, skirto pagal programą „Horizontas 2020“ jų veiklai bendrai finansuoti.
Be to, kiti nariai įsipareigojo šiems projektams teikti nepiniginius įnašus, (vidutiniškai)
siekiančius 68 % jų IKOP ir veiklos piniginių įnašų tikslinių reikšmių, nustatytų
atitinkamuose BĮ steigimo reglamentuose. Todėl 2020 m. pabaigoje apskaičiuotas
vidutinis BĮ programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės
įgyvendinimo lygis buvo 77 %.
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2 lentelė. Programa „Horizontas 2020“. Įsipareigoti narių įnašai 2020 m. pabaigoje (milijonais eurų)

Kitų narių IKOP
ir grynieji
pinigai

ES

Iš viso

555,8

950,0

1 505,8

1 716,0

1 189,6

2 905,6

1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Sudaryti ir (arba) pasirašyti susitarimai dėl dotacijų ir sutartys
(2020 m. gruodžio 31 d.)
BĮ pagal
programą
„Horizontas
2020“
SESAR 2020
„Švarus
dangus 2“
NVI 2
KEV 2
ECSEL (1)
BPS (2)
S2R
„EuroHPC“ (1)
Iš viso

Įsipareigota
skirti ES
bendrąjį
finansavim
ą

%

Kitų narių
IKOP ir
grynieji
pinigai
(įvertis)

%

548,2

99 %

573,7

60 %

1 121,9

75 %

1 554,9

91 %

717,6

60 %

2 272,5

78 %

1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Kitų narių įnašai apima dalyvaujančiųjų valstybių įnašus
(2) IKOP įnašo tikslinės reikšmės, dėl kurių susitarta metiniuose darbo planuose, ir sumažinti veiklos grynųjų pinigų įnašai.
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

Iš viso

Programos
įgyvendinimo
lygis

Narių įnašai veiklos išlaidoms padengti
(pagal steigimo reglamentą ir teisinius sprendimus)
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Dotacijų mokėjimų vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga

37 BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos

dokumentų peržiūromis. 2020 m. BĮ, išskyrus „EuroHPC“, visiškai įgyvendino Komisijos
vidaus kontrolės sistemą (VKS), grindžiamą 17 vidaus kontrolės principų. Šios BĮ
parengė atitinkamus visų vidaus kontrolės principų rodiklius, atliko metinius savęs
vertinimus ir pagerino savo kontrolės veiklos veiksmingumo stebėseną. Tačiau sukurta
VKS yra tebevykstantis procesas, kurio kokybė priklauso nuo nuolatinio BĮ pagrindinių
kontrolės rodiklių tobulinimo ir metinio savęs vertinimo kokybės.

38 2020 m. tik trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) tebevykdė galutinius BP 7 dotacijų

mokėjimus. NVI ir KEV, remdamosi ex post audito rezultatais 2020 m. pabaigoje,
pranešė apie likutinius klaidų lygius, kurie neviršija 2 % reikšmingumo ribos. Kalbant
apie ECSEL pažymėtina, kad dėl didelių metodikos ir procedūrų, kurias naudoja
dalyvaujančiųjų valstybių nacionalinės finansavimo institucijos, skirtumų negalima
apskaičiuoti bendro likutinio klaidų, susijusių su BP 7 mokėjimais, lygio. Todėl šiems
mokėjimams taikėme RTD GD visai BP 7 programai nustatytą likutinį klaidų lygį, kuris
2020 m. pabaigoje siekė 3,51 %. Taigi, atsižvelgiant į žemą 2020 m. BP 7 mokėjimų
procentinį lygį (apytiksliai 8,6 %), ECSEL visų su veikla susijusių 2020 m. atliktų
mokėjimų likutinis klaidų lygis laikomas neviršijančiu reikšmingumo ribos.

39 Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimus, visos šios

programos projektus įgyvendinančios BĮ, remdamosi BAT ex post audito rezultatais
2020 m. pabaigoje, pranešė apie likutinį klaidų lygį, kuris neviršija 2 % reikšmingumo
ribos.

Mūsų atlikto 2020 m. dotacijų mokėjimų paramos gavėjams audito metu
atskleista nuolatinių sisteminių klaidų, susijusių su deklaruotomis
personalo išlaidomis

40 Mūsų su BĮ pagrindinių dotacijų mokėjimo operacijų teisėtumu ir tvarkingumu

susijusio audito rezultatai rodo, kad pagrindinis klaidų šaltinis yra personalo išlaidos ir
kad visų pirma MVĮ, o ne kiti paramos gavėjai, yra linkusios daryti klaidų. Tolesnis
personalo išlaidų deklaravimo pagal programą „Horizontas 2020“ taisyklių
supaprastinimas ir teisinio netikrumo mažinimas toliau taikant supaprastintą išlaidų
apmokėjimą yra išankstinė būsimų mokslinių tyrimų bendrųjų programų sąlyga siekiant
stabilizuoti klaidų lygius iki žemesnio nei reikšmingumo lygio.
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41 Pagrindiniai nustatytų klaidų, susijusių su 2020 m dotacijų mokėjimais, šaltiniai

buvo:
o

neteisingo metodo deklaruotoms personalo išlaidoms apskaičiuoti taikymas;

o

valandinių atlyginimų, kurie nebuvo grindžiami pasibaigusiais finansiniais metais,
naudojimas;

o

vykdant projektą dirbtų valandų viršutinių ribų nesilaikymas;

o

nepagrįstas jau deklaruotų ir patvirtintų personalo išlaidų koregavimas vėlesniu
ataskaitiniu laikotarpiu;

o

išlaidos, tiesiogiai nepriskirtinos projektui, deklaruotos kaip kitos tiesioginės
išlaidos;

o

pirkimai iš kito konsorciumo gavėjo, deklaruojami kaip kitos tiesioginės išlaidos, ir

o

neteisingo keitimo kurso taikymas konvertuojant deklaruotas išlaidas į eurus.

F4E vietinės IT taikomosios programos, skirtos sutartims valdyti,
trūkumai

42 2020 m. kovo mėn., reaguojant į COVID-19 pandemiją, F4E vietinė IT taikomoji

programa sutartims valdyti (DACC), kuri anksčiau buvo susijusi tik su sutarčių pakeitimų
valdymu, buvo išplėsta, kad apimtų naujų sutarčių valdymą. Nors dėl šios priemonės
F4E galėjo užtikrinti veiklos tęstinumą, F4E ne visiškai priderino savo vietinę IT
taikomąją programą su delegavimo procesams skirtomis vidaus procedūromis. F4E
ėmėsi padarinių mažinimo veiksmų padėčiai ištaisyti, tačiau vis dar reikia pašalinti
reikšmingus trūkumus, pavyzdžiui, susijusius su tinkamu sąskaitų naudojimu turint
virtualiąją tapatybę ir tinkamu naudojimusi teisėmis ir įgaliojimais teisiniams
įsipareigojimams patvirtinti. Galiausiai, nuo DACC sistemos įdiegimo F4E apskaitos
sistema nebuvo patvirtinta.

Nepakankamas BĮ statutinių darbuotojų skaičius

43 Turint nepakankamai BĮ statutinių darbuotojų, vis dažniau įdarbinami laikinojo

įdarbinimo įmonių darbuotojai arba sutartininkai. Todėl kyla tam tikra rizika, dėl kurios
galėtų būti daromas neigiamas poveikis bendram BĮ veiksmingumui, pavyzdžiui, susijusi
su pagrindinių kompetencijų išlaikymu, neaiškia atskaitomybe ir mažesniu darbuotojų
efektyvumu. Pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus“ gerokai padidino laikinojo įdarbinimo

29
įmonių darbuotojų ir statutinių darbuotojų santykį nuo 8 % 2017 m. iki 24 % 2020 m.
vykdant nuolatinio pobūdžio užduotis (pavyzdžiui, teisės tarnybos asistento,
sekretoriato, komunikacijos asistento ir projekto pareigūno padėjėjo). Didelis
sutartininkų skaičius reiškia gerokai padidėjusią BĮ darbuotojų kaitą ir dar blogesnę
personalo padėtį.

44 Pirmaisiais veiklos metais BĮ „EuroHPC“ daugiausia dėmesio skyrė veiklos

procesams ir užduotims. Kadangi dar reikia patenkinti pagrindinių administracijos
darbuotojų poreikį, kyla rizikos veiksniai, susiję su finansų, biudžeto ir personalo
valdymo trūkumais, taip pat su veikla susijusių mokėjimų ir nepiniginių įnašų vidaus
kontrolės procesais. Be to, didelė sutartininkų dalis (74 %) artimiausiu metu gali lemti
didelę darbuotojų kaitą, o tai dar labiau padidins rizikas jos valdymo sistemoms.

Atviros viešųjų pirkimų procedūros taikymas esant žinių pranašumui

45 Esant žinių pranašumui, BĮ skatinamos atlikti preliminarų rinkos tyrimą dėl kainos

ir iš anksto konsultuotis su kitomis rinkoje veikiančiomis bendrovėmis, kad būtų galima
geriau įvertinti kainą ir geriausią kainos ir kokybės santykį. Pavyzdžiui, 2020 m. KEV
pradėjo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą dėl preliminariosios sutarties trečiajam
projekto etapui, kuriuo siekiama sukurti H2 sertifikavimo schemą, įgyvendinti.
Konsorciumas, kuris jau buvo įgyvendinęs pirmuosius du projekto etapus ir todėl turėjo
žinių pranašumo, buvo vienintelis kandidatas, pateikęs pasiūlymą, kuriame pasiūlytas
finansavimas buvo artimas konkurso specifikacijose nustatytai maksimaliai numatomai
sutarties vertei.

Bendrosios įmonės nevisiškai naudojasi Komisijos e. viešojo pirkimo
sprendimu, o F4E sukūrė savo portalą

46 Pagal ES finansinį reglamentą reikalaujama, kad visos ES institucijos ir įstaigos,

įskaitant BĮ, kurtų ir įgyvendintų duomenų, teikiamų vykstant skyrimo procedūroms,
pateikimo, saugojimo ir tvarkymo sprendimus ir tuo tikslu įdiegtų dalyviams skirtą
bendrą keitimosi elektroniniais duomenimis erdvę. Dėl šios priežasties Komisija rengia
e. viešojo pirkimo sprendimą su integruotu Finansavimo ir konkursų portalu ir TED
eTendering portalą, kuriame visi paskelbti konkursai yra viešai prieinami. Pagal
e. viešojo pirkimo sprendimą jau remiamos atviros ir ribotos (įskaitant paspartintas)
procedūros, vidutinės ir mažos vertės procedūros ir išimtinės ES institucijų ir įstaigų,
įskaitant BĮ, derybų procedūros.
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47 2020 m. savo atviroms viešųjų pirkimų procedūroms BĮ „Švarus dangus“, KEV ir

S2R naudojo e. viešojo pirkimo sprendimą; NVI ir SESAR pradėjo juo naudotis 2021 m.
pradžioje. Tačiau BPS ir ECSEL neplanavo naudotis visais platformos moduliais dėl mažo
didelės vertės viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus. F4E naudojasi savo sukurta
e. viešojo pirkimo priemone, kuri nėra visapusiškai suderinta su Komisijos e. viešojo
pirkimo sprendimu. Gali būti, kad ateityje patobulinus F4E e. viešojo pirkimo priemonę,
bus be reikalo dubliuojamos Komisijos priemonių kūrimo pastangos ir investicijos.

2020 m. BĮ pasinaudojo sąveika, kad įveiktų COVID-19 krizę

48 2020 m. išnagrinėjome priemones, kurių ėmėsi BĮ, kad COVID-19 pandemijos

metu išlaikytų veiklos tęstinumą, ir jos galimą poveikį paslaugų teikimui.

BĮ glaudžiai bendradarbiavo siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą
COVID-19 pandemijos sąlygomis

49 Briuselyje įsikūrusios BĮ (SESAR, BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R)

pandemijos pradžioje, 2020 m. kovo mėn., ėmė glaudžiai bendradarbiauti, kad bendrai
pasirengtų COVID-19 pandemijos poveikiui, ir, nepaisant savo mažo dydžio ir ribotų
išteklių, iš esmės susidorojo su juo.

50 Kadangi BĮ „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R būstinės yra tame

pačiame pastate, 2019 m. sausio mėn. jos priėmė bendrą veiklos tęstinumo planą,
įskaitant bendrą IT veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, kuris buvo
testuojamas 2020 m. sausio mėn. ir atnaujintas vasario mėn. SESAR ir F4E atitinkamai
2016 ir 2017 m. priėmė savo veiklos tęstinumo valdymo dokumentus, o 2019 m. juos
atnaujino.

51 Atliekant bendro IT veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių plano testus

daugiausia dėmesio skirta:
o

vietos prieinamumui ir prieigai prie atsarginio biuro;

o

IT infrastruktūros (aparatinės ir programinės įrangos) prieinamumui ir

o

„EU Login“ paskyrų funkcionalumui ir nuotolinei prieigai prie taikomųjų programų.

Testų rezultatai buvo išanalizuoti ir parengti sprendimai nustatytiems gedimams šalinti.
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52 F4E panašius testus atliko 2020 m. kovo mėn., ir nuo pandemijos pradžios visose
F4E vietose (Barselonoje, Kadaraše ir Garchinge) paprastai dirbama nuotoliniu būdu.
Taigi prieš COVID-19 pandemijos protrūkį visos BĮ turėjo atnaujintus ir oficialiai
patvirtintus veiklos tęstinumo planus.

BĮ koordinavo savo rizikos mažinimo veiksmus ir užtikrino valdymą

53 Briuselyje įsikūrusių BĮ direktoriai kas savaitę rengė posėdžius, kuriuose aptarė

pandemijos poveikį, rizikas veiklai ir bendrą požiūrį į šių rizikų mažinimą. Panašius
posėdžius surengė administracijos ir vidaus audito padalinių vadovai. 2020 m. gegužės
mėn. BĮ, siekdamos užtikrinti savo darbuotojų saugą, kai jiems reikia dirbti biure,
surengė bendrą apsauginių priemonių pirkimą, kurį prižiūrėjo NVI.

54 Galiausiai, BĮ valdybos greitai prisitaikė prie COVID-19 pandemijos, surengdamos

nuotolinius posėdžius ir palaikydamos panašų sprendimų priėmimo tempą 2020 m.,
palyginti su 2019 m. 2020 m. valdybos reguliariai posėdžiavo, iš viso buvo surengti 27
posėdžiai (2019 m. — 25) ir 2020 m. buvo priimta 110 valdybos sprendimų (2019 m. –
108).

BĮ įvykdė pareigą pasirūpinti darbuotojais

55 Siekdamos suteikti darbuotojams tinkamą paramą, kaip geriausiai spręsti naujus

COVID-19 pandemijos keliamus uždavinius, Briuselyje įsikūrusios BĮ sukūrė gerovės ir
atsparumo mokymo programą. 2020 m. spalio mėn. visų Briuselyje įsikūrusių BĮ
darbuotojai dalyvavo mokymuose „Kaip įveikti COVID keliamus iššūkius?“, kuriuos
inicijavo SESAR ir kuriuos rengiant buvo pasitelktas sertifikuotas profesionalus treneris.
Mokymai apėmė diskusijų sesijas, kurių metu dalyviai keitėsi nuomonėmis apie savo
darbo sąlygas. Be to, BĮ direktoriai reguliariai rengė posėdžius internetu, numatydami
laiką darbuotojų klausimams. Posėdžių internetu dažnumas kiekvienoje BĮ buvo
skirtingas ir priklausė nuo pandemijos intensyvumo – nuo karto per savaitę iki karto
per mėnesį.

56 Kad gautų darbuotojų atsiliepimų apie darbo sąlygas COVID-19 pandemijos metu,

penkios BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, ECSEL ir BPS) 2020 m. balandžio – lapkričio
mėn. surengė darbuotojų apklausas. Apklausų metu daugiausia dėmesio skirta dviem
aspektams: su darbu susijusioms sąlygoms, kaip antai IT įrangos prieinamumui bei
veikimui, vadovybės teikiamai pagalbai ir asmeninei patirčiai, susijusiai su izoliavimo
priemonėmis (pavyzdžiui, bendravimo su kolegomis lygiui, streso lygiui dėl pasikeitusio
darbo krūvio ir t. t.). Apklausos rezultatai parodė, kad dauguma BĮ darbuotojų buvo
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patenkinti vadovybės lyderyste ir parama ir kad jiems nekilo didelių IT problemų, o
veiklos tęstinumo veiksmingumas įvertintas kaip didelis.

… o tai krizės metu prisidėjo prie stabilios personalo padėties

57 COVID-19 pandemija neturėjo išmatuojamo poveikio BĮ darbuotojų skaičiui ar
laisvų darbo vietų rodikliams. Briuselyje įsikūrusios BĮ šiuo metu laikosi Komisijos
laipsniško grįžimo į biurą veiksmų plano.

Nepaisant COVID-19 pandemijos, BĮ užtikrino dotacijų skyrimą…

58 Nepaisant sudėtingos padėties, BĮ H2020 biudžetiniai įsipareigojimai dotacijų

susitarimams išliko stabilūs ir 2020 m. sudarė 889,2 milijono eurų (2019 m. —
855,6 milijono eurų). F4E veiklos viešieji pirkimai buvo vykdomi panašiu tempu, o jos
biudžetiniai įsipareigojimai veiklos sutartims padidėjo nuo 670,5 milijono eurų 2019 m.
iki 826,1 milijono eurų 2020 m.

59 NVI labai prisidėjo prie Komisijos koordinuojamo bendro Europos atsako į COVID19 pandemiją. 2020 m. kovo mėn. paskelbtam paspartintam kvietimui teikti
pasiūlymus BĮ perskyrė 45 milijonus eurų savo 2020 m. biudžeto, daugiausia dėmesio
skirdama gydymo ir diagnostikos priemonių, skirtų kovai su koronaviruso sukeltomis
infekcijomis, kūrimui. Papildomos Komisijos pagal programą „Horizontas 2020“
teikiamos lėšos padidino kvietimo teikti pasiūlymus sumą iki 72 milijonų eurų. Daugiau
kaip 140 gautų pasiūlymų buvo įvertinti nuotoliniu būdu ir per rekordinį laiką, atlikus
reikšmingus BĮ įprasto kvietimo teikti pasiūlymus vertinimo proceso pakeitimus.
Susitarimams dėl dotacijų atrinkti aštuoni projektai (trys susiję su gydymu ir penki su
diagnostika), kuriems sutelkta daugiau kaip 115 milijonų eurų. Jie pradėti įgyvendinti
iki 2020 m. vasaros.

60 Be to, programos „Horizontas 2020“ veiksmus įgyvendinančioms BĮ vidutinis

laikas iki dotacijos suteikimo (TTG), t. y. laikotarpis nuo pasiūlymų pateikimo termino
iki susitarimų dėl dotacijų pasirašymo, išliko stabilus ir 2020 m. vidutiniškai buvo
220 dienų (2019 m. — 221 diena) 11. Tai buvo gerokai mažiau nei maksimalus
leidžiamas aštuonių mėnesių laikotarpis arba maždaug 240 dienų laikotarpis,
nustatytas dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ taisyklėse. Šį veiksmingumą iš

11

Duomenys apima visus BĮ H2020 kvietimus teikti pasiūlymus, paskelbtus N–1 metais, ir
atitinkamus jų susitarimus dėl dotacijų, pasirašytus N metais.
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esmės galima paaiškinti didelėmis BĮ pastangomis laiku įgyvendinti atitinkamas
procedūras, kad išorės ekspertai galėtų nuotoliniu būdu įvertinti pasiūlymus.

…ir mokėjimus savo paramos gavėjams

61 2020 m. BĮ H2020 ir F4E savo pagrindinei veiklai skirtų mokėjimų lygį išlaikė tokį

patį kaip ir pastaruosius ketverius metus. BĮ H2020 bendra su pagrindine veikla
susijusių mokėjimų suma sumažėjo tik nežymiai – nuo 847,1 milijono eurų 2019 m. iki
827,8 milijono eurų 2020 m. F4E veiklos mokėjimai pagal sutartis padidėjo nuo
681,3 milijono eurų 2019 m. iki 741,1 milijono eurų 2020 m.

62 Nepaisant sunkumų užtikrinti vidaus kontrolės procesus nuotolinio darbo

sąlygomis, visų pirma veiklos tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų ir sudėtingų
sutarčių mokėjimų atveju, pavėluotų mokėjimų skaičius sumažėjo nuo vidutiniškai 8 %
2019 m. iki vidutiniškai 6 % 2020 m.

Buvo vėluojama vykdyti su ITER projektu susijusią F4E veiklą

63 F4E pranešė, kad COVID-19 pandemija ir susiję apribojimai paveikė daugelį jos

tiekėjų. BĮ vertinimu, 2020 m. pabaigoje dėl pandemijos kai kurie pristatymai vėlavo iki
keturių mėnesių, todėl išlaidos, susijusios su ITER projektui skirtais F4E teiktinais
išdirbiais, padidėjo maždaug 47 milijonais eurų (2008 m. vertėmis).

64 2020 m. spalio mėn. Komisija atliko internetinę apklausą, kad suprastų COVID-19

pandemijos poveikį ITER projekte dalyvaujančioms bendrovėms. Dviem trečdaliams
respondentų pandemija padarė neigiamą poveikį, pavyzdžiui, buvo patirta vėlavimų
(70 %) ir sumažėjo paklausa, o tai turėjo neigiamų finansinių pasekmių (50 %). Kita
vertus, 31 % respondentų sutiko, kad dėl jų dalyvavimo ITER projekte jų bendrovė tapo
atsparesnė krizės padariniams.

Atsižvelgimas į ankstesnių metų audito metu nustatytus faktus

65 Dauguma atvejų bendrosios įmonės ėmėsi taisomųjų veiksmų, siekdamos

atsižvelgti į mūsų ankstesnių metų specialiosiose metinėse ataskaitose pateiktas
pastabas ir komentarus. 8 diagramoje matyti, kad dėl 19 pastabų, į kurias dar nebuvo
atsižvelgta 2019 m. pabaigoje, taisomųjų veiksmų buvo imtasi 2020 m., taigi į
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16 pastabų (84 %) buvo atsižvelgta, o dėl trijų pastabų (16 %) 2020 m. pabaigoje dar
buvo atliekami veiksmai arba į jas dar nebuvo atsižvelgta12.

8 diagrama. BĮ pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas

Vykdoma /
Neįvykdyta
16 %

Užbaigta / Nėra
duomenų
84 %

Užbaigta / Nėra duomenų

Vykdoma / Neįvykdyta

Šaltinis: Audito Rūmai.

12

Pastaba. SESAR, „Švarų dangų“, NVI, KEV, ECSEL ir S2R atsižvelgė į visas ankstesnių metų
pastabas, nes atliekant 2020 m. auditą BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų. BĮ „EuroHPC“ 2020 m.
buvo pirmieji audito metai.
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Kiti su BĮ susiję auditai ir apžvalgos
66 Be metinės audito ataskaitos, susijusios su BĮ metinėmis finansinėmis

ataskaitomis, 2020 m. taip pat paskelbėme specialiąsias audito ataskaitas ir apžvalgas,
kuriose aptariamos BĮ (žr. 9 diagramą).
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9 diagrama. Audito Rūmų neseniai paskelbtų kitų su BĮ susijusių produktų audito rezultatai
Audito Rūmų apžvalga Nr. 1/2021,
Pradinis ES indėlis į visuomenės sveikatos sektoriaus atsaką į
COVID-19

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2020:
Europos pramonės skaitmeninimas: plataus užmojo iniciatyva,
kurios sėkmė priklauso nuo nuolatinio ES, vyriausybių ir įmonių
įsipareigojimo

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2020:
Veikianti MVĮ priemonė: veiksminga ir novatoriška programa,
kurią įgyvendinant susiduriama su sunkumais

2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija COVID-19
paskelbė pandemija. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ES
suteikiamas tik pagalbinis ir koordinavimo vaidmuo visuomenės
sveikatos srityje, kuri visų pirma priklauso valstybių narių
kompetencijai.

Nors skaitmeninė transformacija yra labai svarbi, kad daugelis ES
įmonių išliktų konkurencingos, jos neišnaudoja visų pažangių
technologijų inovacijų srityje.
Atsižvelgdama į tai, 2016 m. Komisija pradėjo vykdyti Europos
pramonės skaitmeninimo (EPS) iniciatyvą, kuria siekiama
sustiprinti ES konkurencingumą skaitmeninių technologijų srityje.

MVĮ priemonė buvo nustatyta pagal bendrąją mokslinių tyrimų
programą „Horizontas 2020“, siekiant remti inovacijas mažosiose
ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). Jos tikslas – plėtoti MVĮ potencialą ir
juo pasinaudoti šalinant pradinio etapo didelės rizikos projektų
finansavimo spragą ir didinant privačiojo sektoriaus vykdomą
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą rinkai. Ji yra skirta ES ir 16
asocijuotųjų šalių novatoriškoms MVĮ. Pagal priemonę, kurios
2014–2020 m. bendras biudžetas sudarė 3 milijardus eurų,
teikiamos dotacijos didelį potencialą turinčioms įmonėms.

Peržiūrėjome pradinį ES atsaką į veiksmus, kurių imtasi 2020 m.
sausio 3 d.–birželio 30 d., kilus pandemijai, daugiausia dėmesio
skirdami ES sistemos, skirtos kovoti su tarpvalstybinėmis
grėsmėmis sveikatai, naudojimui, papildomiems ES veiksmams,
kurių imtasi siekiant paremti medicininių apsaugos priemonių
tiekimą, ir ES paramai COVID-19 testų ir vakcinų kūrimui.
Komisija skatino valstybių narių keitimąsi informacija ir rėmė
veiksmus, pavyzdžiui, COVID-19 mokslinius tyrimus ir išankstines
vakcinų pirkimo sutartis. Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI)
bendroji įmonė taip pat paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl
koronaviruso gydymo ir testavimo.
Atkreipėme dėmesį į kai kuriuos sunkumus, su kuriais susiduria
ES remdama valstybių narių atsaką į COVID-19, pavyzdžiui,
sukurti tinkamą tarpvalstybinių grėsmių sveikatai sistemą,
sudaryti palankesnes sąlygas užtikrinti tinkamą tiekimą ir remti
vakcinų kūrimą.
Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima rasti
Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

Šaltinis: Audito Rūmai.

Tikrinome, kokiu mastu ES veiksmingai rėmė nacionalines
pramonės skaitmeninimo strategijas ir skaitmeninių inovacijų
centrus ir ar Komisija ir valstybės narės veiksmingai įgyvendino
EPS strategiją.
Nustatėme, kad Komisijos EPS strategija buvo tinkamai pagrįsta ir
remiama valstybių narių, bet joje trūko informacijos apie
numatomas išdavas, rezultatų rodiklius ir tikslus. Dėl to Komisijai
ir valstybėms narėms sunkiau nukreipti savo veiklą tikslingiau ir
kuo labiau padidinti įtaką, o valstybės narės nebuvo skatinamos
iniciatyvai skirti ESI fondų lėšų.
Rekomenduojame, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis
teiktų paramą valstybėms narėms nustatant jų finansavimo
spragas, gerinant stebėseną ir imantis tolesnių veiksmų, kad būtų
pasiektas tinkamas plačiajuosčio ryšio lygis.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima rasti
Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

Tikrinome, ar ji buvo skirta tinkamos rūšies MVĮ; ar ja buvo
pasiekta plati geografinė aprėptis; ar atrankos procesas buvo
veiksmingas ir ar Komisija tinkamai stebėjo šią priemonę.
Nustatėme, kad pagal šią priemonę veiksmingai remiamos MVĮ
joms plėtojant inovacijų projektus, tačiau esama rizikos, kad
pagal šią priemonę finansuojamos kai kurios MVĮ, kurios galėjo
būti finansuojamos rinkoje, kad dalyvavimas priemonėje įvairiose
dalyvaujančiose šalyse labai skiriasi ir kad pakartotinai teikiant
nesėkmingus pasiūlymus vis labiau eikvojami valdymo ir
vertinimo ištekliai nesukuriant papildomos vertės.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima rasti
Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

AUTORIŲ TEISĖS
© Europos Sąjunga, 2021 m.
Europos Audito Rūmų (EAR) pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal Europos Audito Rūmų
sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio dokumentų naudojimo.
Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES priklausantis EAR
turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją.
Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas yra leidžiamas, jeigu tai tinkamai pažymima ir nurodomi
padaryti pakeitimai. Pakartotinai naudojantis subjektas negali iškreipti pirminės dokumentų prasmės
ar minties. EAR nėra atsakingi už bet kokius pakartotinio naudojimo padarinius.
Jūs privalote išsiaiškinti papildomas teises, jeigu tam tikrame turinyje vaizduojami privatūs asmenys,
kurių tapatybę galima nustatyti, pavyzdžiui, EAR darbuotojų nuotraukose, arba jame pateikti trečiųjų
asmenų kūriniai. Kai gaunamas leidimas, juo panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame
aiškiai nurodomi naudojimo apribojimai.
Siekiant naudoti ar atgaminti turinį, kuris nepriklauso ES, gali reikėti prašyti leidimo tiesiogiai iš autorių
teisių turėtojų.
Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui,
patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams, logotipams ir pavadinimams, EAR pakartotinio
naudojimo politika netaikoma ir leidimai dėl jų jums nesuteikiami.
Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų
svetaines. EAR jų nekontroliuoja, todėl raginame peržiūrėti jose pateiktas privatumo ir autorių teisių
politikas.
Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas
Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito Rūmų
sutikimo.

QJ-09-21-448-LT-N
ISBN 978-92-847-7005-2

