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IEVADS
Kopuzņēmuma “Clean Sky” izveide
1.

Kopuzņēmumu kopīgās tehnoloģiju ierosmes aeroinženierijas jomā īstenošanai

(turpmāk tekstā – “kopuzņēmums “Clean Sky””), kurš atrodas Briselē, saskaņā ar Septīto
pētniecības pamatprogrammu (7. PP) izveidoja 2007. gada decembrī uz desmit gadiem, un
tas sāka patstāvīgu darbību 2009. gada 16. novembrī 1. Padome 2014. gada 6. maijā
pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim 2.
2.

Kopuzņēmums “Clean Sky” ir publiskā un privātā sektora partnerība aeroinženierijas

pētniecībai un inovācijai. Saskaņā ar jauno regulu Kopuzņēmuma dibinātājlocekļi ir Eiropas
Savienība (ES), ko pārstāv Komisija, un privātie locekļi, proti, integrēto tehnoloģiju
demonstrācijas projektu (ITD), inovatīvo gaisa kuģu demonstrējumu platformu (IGDP) un
transversālo pasākumu (TP) rūpniecības vadītāji un asociētie locekļi. Turklāt Kopuzņēmums
sadarbojas ar rūpniecības galvenajiem partneriem, kurus izraugās atklātos konkursos 3.
Partneri ieguva privāto locekļu statusu saskaņā ar “Clean Sky 2” izveides regulu.

1

Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 71/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Clean
Sky” (OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.).

2

Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2
(OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

3

2008. gadā 16 vadītāji un 66 asociētie locekļi iesaistījās kopuzņēmuma “Clean Sky” pirmajā
posmā (programma “Clean Sky 1”). Saskaņā ar 4. panta 6. punktu Statūtos, kas pievienoti
Padomes Regulai (ES) Nr. 558/2014, programmā “Clean Sky 1” asociētie locekļi saglabās savu
statusu līdz laikam, kad ir pabeigtas to pētniecības darbības, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada
31. decembrim. 2017. gadā, pēc tam, kad bija pabeigts 2016. gadā sāktais ceturtais galveno
partneru konkurss, Kopuzņēmums pabeidza locekļu atlases un pievienošanās procedūru, un
kopumā vairāk nekā 230 juridisku personu bija iesaistītas programmā “Clean Sky 2”. Tajā ietilpst
16 vadītāji ar to asociētajām juridiskajām personām un saistītajām trešām personām un
izraudzītie galvenie partneri ar to asociētajām juridiskajām personām un saistītajām trešām
personām.
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Pārvaldība
3.

Kopuzņēmuma “Clean Sky” pārvaldības struktūru veido Valde, izpilddirektors, Valstu

pārstāvju grupa un Zinātniskā un tehnoloģiskā konsultatīvā padome.
4.

Valdē ir viens Komisijas pārstāvis Savienības vārdā, viens pārstāvis no katra rūpniecības

vadītāja, viens galveno partneru pārstāvis uz katru ITD, viens asociēto locekļu pārstāvis uz
katru ITD un viens galveno partneru pārstāvis uz katru IGDP. Valde ir galvenā lēmumu
pieņemšanas struktūra un atbild par Kopuzņēmuma darbībām un to pārraudzību.
Izpilddirektors ir atbildīgs par Kopuzņēmuma pārvaldību ikdienā.
5.

Valstu pārstāvju grupa ir tīkls, kas apvieno valstu pārstāvjus no ES dalībvalstīm un citām

valstīm, kas sniedz padomus un atzinumus par Kopuzņēmuma stratēģisko virzību un darbību.
Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes sastāvā ietilpst zinātnieki un inženieri,
un tā sniedz konsultācijas par tehnoloģijas, vides un sociālekonomiskiem jautājumiem.
Mērķi
6.

Galvenie kopuzņēmuma “Clean Sky” mērķi ir būtiski uzlabot aeroinženierijas tehnoloģiju

ietekmi uz vidi un izveidot konkurētspējīgāku aeroinženierijas nozari Eiropā.
Resursi
7.

ES maksimālais ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky” pirmā posma administratīvajām

izmaksām un pētniecības pasākumiem (programma “Clean Sky 1”) ir 800 miljoni EUR, ko sedz
no Septītās pētniecības pamatprogrammas (7. PP)4. No šīs summas lielākais
400 miljonus EUR atvēlēs ITD vadītājiem un summu līdz 200 miljoniem EUR – asociētajiem
locekļiem. ITD vadītāju un asociēto locekļu ieguldījumam resursu papildināšanā jābūt vismaz
līdzvērtīgam ES ieguldījumam, izņemot summas, kas piešķirtas, izmantojot galveno partneru

4

Regula (EK) Nr. 71/2008, 5. panta 1. punkts.
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konkursus. Atlikušo summu vismaz 200 miljonus EUR piešķir partneriem, kuri izraudzīti
priekšlikumu konkursos5.
8.

ES maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbību otrajā posmā (programma

“Clean Sky 2”) ir 1755 miljoni EUR, kas jāfinansē no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 6.
Kopuzņēmuma privātajiem locekļiem Kopuzņēmuma darbības laikā jāiegulda resursi vismaz
2193,75 miljonu EUR apmērā 7. No šīs summas privātajiem locekļiem ir jāsedz izmaksas
vismaz 965,25 miljonu EUR apmērā par kopuzņēmuma “Clean Sky” darba plānā neiekļauto
papildu pasākumu īstenošanu 8.
9.

Programmas “Clean Sky 2” otrā posma administratīvās izmaksas nepārsniedz

78 miljonus EUR, un tās sedz no finansiālajiem ieguldījumiem, ko katru gadu vienādi sadala
starp ES un privātajiem locekļiem 9.
10. 2017. gadā kopuzņēmuma “Clean Sky 2” galīgais budžets bija 243,5 miljoni EUR
(2016. gadā – 287,8 miljoni EUR). 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā strādāja
41 darbinieks (2016. gadā – 41 darbinieks) 10.
Komisijas novērtējumi
11. Komisija 2017. gada jūnijā pabeidza Kopuzņēmuma 7. pamatprogrammas darbību galīgo
novērtējumu un programmas “Apvārsnis 2020” darbību starpposma novērtējumu, un pēc

5

Kopuzņēmuma “Clean Sky” Statūti, 13. panta 1. punkts (Regulas (EK) Nr. 71/2008 I pielikums).

6

Regula (ES) Nr. 558/2014, 3. panta 1. punkts.

7

Regula (ES) Nr. 558/2014, 4. panta 1. punkts.

8

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 558/2014 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, papildu pasākumi ir
pasākumi, kas nav ietverti Kopuzņēmuma darba plānā, bet kas veicina kopīgās tehnoloģiju
ierosmes “Clean Sky” mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 4. punktu
papildu pasākumu izmaksas apliecina neatkarīgs ārējais revidents, un ne Kopuzņēmums, ne ERP,
ne arī kāda cita ES struktūra neveic to revīziju.

9

Kopuzņēmuma “Clean Sky” Statūti, 15. panta 2. punkts, Regulas (ES) Nr. 558/2014 I pielikums.

10

Plašāka informācija par Kopuzņēmumu un tā darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē
http://www.cleansky.eu.
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tam Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rīcības plānus novērtējumos formulēto ieteikumu
ieviešanai. Šajā ziņojumā mēs esam iekļāvuši sadaļu, kas veltīta pēc minētajiem
novērtējumiem izstrādātajiem Kopuzņēmuma rīcības plāniem, taču tai ir tikai informatīvs
nolūks un tā neietilpst ne mūsu revīzijas atzinumā, ne apsvērumos.
ATZINUMS
12. Mēs revidējām
a)

Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus 11 un budžeta izpildes pārskatus 12 par
2017. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par Eiropas
Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Atzinums par pārskatu ticamību
13. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu visos
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā
darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā
ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības
noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību
14. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi
visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

11

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu,
pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un
citus paskaidrojumus.

12

Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un
paskaidrojumus.
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Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību
15. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi
visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.
Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi
16. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem vadības pienākums ir
sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora
grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie
pienākumi ietver iekšējās kontroles izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu
sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas
ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu
darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Kopuzņēmuma vadībai ir galīgā atbildība par
pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.
17. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Kopuzņēmuma spēju turpināt darbību,
attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas
pieņēmumu grāmatvedībā.
18. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa
pārraudzību.
Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā
19. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Kopuzņēmuma pārskatos nav sniegtas būtiski
nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto
revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes
apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un
pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas
vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās
varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.
20. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām
summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru
izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ
pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski
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pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās
kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu
sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī
izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību,
kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.
21. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam
Kopuzņēmuma maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras.
22. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir
iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas (tostarp aktīvu iegādei
veiktos maksājumus), izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā.
23. Sagatavojot šo ziņojumu un atzinumu, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto
revīzijas darbu saistībā ar Kopuzņēmuma pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas 13 208. panta
4. punktā.

24. Turpmākie komentāri nav pretrunā ERP sniegtajiem atzinumiem.
BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBA
2017. gada budžeta izpilde
25. Galīgajā 2017. gada budžetā, kurš bija pieejams programmas “Clean Sky 1” un
programmas “Clean Sky 2” īstenošanai, bija 313,4 miljoni EUR saistību apropriācijās un
243,5 miljoni EUR maksājumu apropriācijās.
26. Saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija augsts, attiecīgi 99,6 % un
98,5 %.

13

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012.,
1. lpp.).
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Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot Septīto pamatprogrammu
27. No 7. pamatprogrammas finansējuma 800 miljonu EUR apmērā, kas piešķirts
kopuzņēmumam “Clean Sky”, lai īstenotu programmu “Clean Sky 1”, līdz 2017. gada beigām
ES bija ieguldījusi naudas līdzekļus kopā par 800 miljoniem EUR.
28. Privātie locekļi bija apņēmušies ieguldīt vismaz 600 miljonus EUR kopuzņēmuma
“Clean Sky 1” darbībās. Programmu “Clean Sky 1” slēdza 2017. gadā, un gada beigās Valde
bija apstiprinājusi privāto locekļu ieguldījumus natūrā 594,1 miljona EUR apmērā. Turklāt
privātie locekļi veica 14,9 miljonu EUR naudas ieguldījumus Kopuzņēmuma administratīvo
izmaksu segšanai.
29. Attiecīgi līdz 2017. gada beigām kopējais privāto locekļu ieguldījums programmā
“Clean Sky 1” bija 609 miljoni EUR, salīdzinot ar ES kopējo naudas ieguldījumu
800 miljoni EUR.
30. No kopējā pamatdarbības un administratīvā budžeta, kas “Clean Sky 1” darbībām bija
817,2 miljoni EUR14, līdz 2017. gada beigām kopuzņēmums “Clean Sky 1” bija uzņēmis
saistības par 815,2 miljoniem EUR un veicis maksājumus par 815,1 miljonu EUR (99,7 % no
pieejamā budžeta).
Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
31. No pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksimālā finansējuma 1755 miljonu EUR
apmērā, kas piešķirts programmas “Clean Sky 2” īstenošanai, līdz 2017. gada beigām ES bija
ieguldījusi naudas līdzekļus kopā par 484,8 miljoniem EUR.
32. Privātajiem locekļiem nav pienākuma kopuzņēmuma “Clean Sky 2” darbībās veikt
ieguldījumus natūrā un naudā par kādu minimālo summu. 2017. gada beigās privātie locekļi
bija ziņojuši par ieguldījumiem natūrā 265,6 miljonu EUR vērtībā, no šīs summas Valde bija

14

Kopsummu 817,2 miljoni EUR veido 800 miljonu EUR ES naudas ieguldījums, ko finansē no
7. pamatprogrammas, 14,9 miljoni EUR privāto locekļu naudas ieguldījums administratīvo
izmaksu segšanai un 2,3 miljoni EUR, kas saņemti procentu maksājumos par 7. PP līdzekļu
priekšfinansējumu.
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apstiprinājusi 54 miljonus EUR. Turklāt privātie locekļi veica naudas ieguldījumus
Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanai 9,5 miljonu EUR apmērā.
33. No vismaz 965,25 miljoniem EUR, ko privātajiem locekļiem jāiegulda papildu pasākumos
ārpus Kopuzņēmuma darba programmas, līdz 2017. gada beigām privātie locekļi jau bija
paziņojuši par 594 miljoniem EUR, un no šīs summas tika apliecināti 423 miljoni EUR. Tā kā
mums nav tiesību revidēt locekļu ieguldījumus natūrā, kas paredzēti papildu pasākumiem,
mēs nevaram sniegt atzinumu par šo ieguldījumu veidu, kvalitāti un kvantitāti (sk. arī
39. punktu).
34. Attiecīgi līdz 2017. gada beigām nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumu kopsumma bija
477 miljoni EUR (no kā 89 % ir ieguldījumi papildu pasākumiem), salīdzinot ar ES kopējo
naudas ieguldījumu 484,8 miljonu EUR apmērā.
35. No kopuzņēmuma “Clean Sky 2” maksimālā pamatdarbības un administratīvā budžeta
1794 miljonu EUR apmērā 15 līdz 2017. gada beigām tas bija uzņēmis saistības par
1009,6 miljoniem EUR un veicis maksājumus par 493 miljoniem EUR.
IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMI
Iekšējās kontroles sistēma
36. Kopuzņēmums “Clean Sky” ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz
finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Saistībā ar 7. pamatprogrammas
starpposma un galīgajiem maksājumiem ex post revīzijas saņēmēju līmeni veic
Kopuzņēmums, savukārt saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu
deklarācijām par ex post revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests. Atlikušais
kļūdu īpatsvars ex post revīzijās, par kurām Kopuzņēmums ziņoja 2017. gada beigās, bija
1,40 % Septītās pamatprogrammas projektos un 1,6 % “Apvārsnis 2020” projektos16.

15

Šo summu veido 1755 miljoni EUR ES naudas ieguldījums, ko finansē no pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”, un 39 miljoni EUR naudas ieguldījums administratīvajām izmaksām no
privātajiem locekļiem.

16

Kopuzņēmuma “Clean Sky” 2017. gada darbības pārskats, 103. un 104. lpp.
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37. Pamatojoties uz Kopuzņēmuma iekšējo kontroles sistēmu novērtējumu un ieņēmumu,
maksājumu, dotāciju un iepirkuma darbību padziļinātu pārbaudi, kā arī pamatojoties uz
pabeigtu ex post revīziju izlases izskatīšanu (ietverot atklāto kļūdu rezultātā veikto līdzekļu
atgūšanu), mēs ieguvām revīzijas rezultātus, kas sniedz pamatotu pārliecību, ka
Kopuzņēmuma kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars ir zem būtiskuma sliekšņa.
38. Līdz 2017. gada beigām Komisijas kopējiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem vēl nebija pabeigti specifiski atjauninājumi, kas
nepieciešami, lai apstrādātu Kopuzņēmumam piešķirtos ieguldījumus natūrā.
CITI JAUTĀJUMI
Citu locekļu ieguldījumu piesaiste un dubultas finansēšanas risks
39. Viens ko Kopuzņēmuma galvenajiem mērķiem ir piesaistīt attiecīgo nozari pārstāvošo
locekļu ieguldījumus17. Minimālais ieguldījumu piesaistes koeficients gan pamatdarbībām,
gan papildu pasākumiem ir 1,25 18. Taču kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izveides regulā nozari
pārstāvošajiem locekļiem nav noteikts pienākums Kopuzņēmuma pamatdarbībās veikt
ieguldījumus natūrā par kādu minimālo summu 19. Attiecīgi nav iespējams noteikt minimālo
ieguldījumu piesaistes koeficientu pamatdarbībās veiktajiem ieguldījumiem natūrā. Tā kā

17

Regulas (ES) Nr. 558/2014 4. apsvērumā ir teikts, ka šīs partnerības pamatā vajadzētu būt
līdzsvarotam visu partneru ieguldījumam.

18

Nozari un pētniecību pārstāvošo locekļu minimālo ieguldījumu summa Kopuzņēmuma
pamatdarbībās un papildu pasākumos (2193,75 miljoni EUR), dalīta ar maksimālo ES naudas
ieguldījumu, kas rezervēts nozari un pētniecību pārstāvošajiem locekļiem (1755 miljoni EUR).

19

Regulas (ES) Nr. 558/2014 4. panta 1. un 2. punktā teikts, ka Kopuzņēmuma darbības laikā
privātie locekļi sniedz kopēju ieguldījumu vismaz 2193,75 miljonu EUR apmērā; no šīs summas
vismaz 965,25 miljonus EUR veido izmaksas, kuras tiem radušās, īstenojot papildu pasākumus,
kas ir ārpus Kopuzņēmuma darba plāna.
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mums nav tiesību revidēt ieguldījumus natūrā, kas paredzēti papildu pasākumiem, mēs
nevaram sniegt atzinumu par šo ieguldījumu veidu, kvalitāti vai faktisko esamību 20.

INFORMĀCIJA PAR KOMISIJAS NOVĒRTĒJUMIEM
40. Komisijas galīgais novērtējums par kopuzņēmuma “Clean Sky” darbību saskaņā ar
7. pamatprogrammu attiecās uz laika posmu no 2008. līdz 2016. gadam 21, savukārt
starpposma novērtējums par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” darbību saskaņā ar
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” attiecās uz laika posmu no 2014. līdz 2016. gadam 22.
Novērtēšanu veica, piesaistot neatkarīgus ekspertus, kā tas paredzēts Padomes regulās par
“Clean Sky” izveidi 23, un novērtēja Kopuzņēmuma darbības rezultātus šādos aspektos:
būtiskums, lietderība, efektivitāte, konsekvence un ES pievienotā vērtība, kā arī papildus:
atklātība, pārredzamība un pētniecības kvalitāte. Novērtējumu rezultātus ņēma vērā
ziņojumā, ko Komisija nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei 2017. gada oktobrī 24.
41. Reaģējot uz novērtējuma autoru formulētajiem ieteikumiem 25, Kopuzņēmums

20

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 558/2014 4. panta 4. punktu papildu pasākumu izmaksas apliecina
neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlis Kopuzņēmums. Šādu pasākumu izmaksas nerevidē ne
Kopuzņēmums, ne kāda cita Savienības struktūra.

21

Kopuzņēmuma “Clean Sky” galīgais novērtējums saistībā ar 7. pamatprogrammas īstenošanu.
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/cs.pdf.

22

Kopuzņēmuma “Clean Sky 2”, kas darbojas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros,
starpposma novērtējums (2014.–2016. g.).
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/cs2.pdf.

23

Komisijas veikta novērtēšana, kas paredzēta tiesību aktos: Padomes Regula (ES) Nr. 71/2008, ar
ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky, 11. pants, un Padomes Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko
izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2, 11. pants.

24

Komisijas dienestu darba dokuments. Kopuzņēmumu, kas darbojas pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020" ietvaros, starpposma novērtējums, SWD(2017) 339 final.

25

Novērtētāju ieteikumi attiecas uz šādām jomām: ES satvara publiskā un privātā sektora
partnerībai aeroinženierijas jomā piemērotība un optimizācija, tostarp deleģēšanas nolīgums ar
Komisiju; mazāk preskriptīvu tēmu ierosināšana turpmākajos priekšlikumu konkursos; vajadzība
stimulēt apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, lai uzlabotu MVU līdzdalību; vajadzība palielināt
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sagatavoja rīcības plānu, ko Valde apstiprināja 2018. gada aprīlī. Rīcības plānā ir paredzēta
virkne Kopuzņēmumā izpildāmu pasākumu 26: daži pasākumi jau ir uzsākti 27, bet pārējos
plānots īstenot 2018. gadā vai nākamajā plānošanas periodā 28.

pārredzamību un informētību par programmu “Clean Sky”; vajadzība uzlabot alternatīvu
pētniecības tehnoloģiju iesaisti “Clean Sky” darbībās; sinerģiju uzlabošana ar valstu pētniecības
programmām un ekonomiskās ietekmes un akadēmisko aprindu līdzdalības veicināšana. Kopā ar
šiem ieteikumiem Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 2017. gadā veica revīziju par
Kopuzņēmuma darbības rezultātu satvaru, tas ieteica “Clean Sky 2” pabeigt izstrādāt darbības
rezultātu satvaru, nosakot kritērijus un saistītos rādītājus, izstrādājot Kopuzņēmuma skaitļos
izteiktus mērķlielumus konkurētspējas/rūpniecības mērķu sasniegšanai un izstrādājot piemērotu
metodiku sasniegtā progresa vērtēšanai attiecībā pret izvirzītajiem mērķiem.
26

Konkrēti pasākumi, kas jāīsteno 2018. gadā atbilstoši novērtētāju ieteikumiem, ir šādi: labāka
koordinācija ar valsts pētniecības programmām, uzlabojot valsts pārstāvju grupu efektivitāti;
palielināt informētību par Kopuzņēmuma stratēģisko redzējumu, izstrādājot plānu
transversāliem semināriem kopā ar citām nozarēm par dažādām tehnoloģijām; pasākumu
kopums, ar ko ieviest mazāk preskriptīvu tēmu ieteikumus “Clean Sky 2” darbībās; veicināt
darbību ekonomisko ietekmi, analizējot projektu rezultātus un to plānoto izmantošanu; atkārtoti
izveidot “Clean Sky” akadēmisko grupu, lai palielinātu akadēmisko aprindu līdzdalību.

27

Jau uzsāktie pasākumi ir šādi: aizstāt asociēto locekļu shēmu “Clean Sky 1” ietvaros ar galveno
partneru shēmu “Clean Sky 2” ietvaros, lai palielinātu līdzdalību; atjaunot Zinātniskās komitejas
locekļu sastāvu, lai tajā būtu jaunas kompetences jaunajās tehnoloģijās, par ko Valde vienojās
2017. gada decembrī; analizēt, kur varētu īstenot apakšlīgumu slēgšanas mehānismu, lai
palielinātu MVU līdzdalību un efektivitāti, vienlaikus ievērojot tiesisko regulējumu un atklātības
un pārredzamības principus; sākotnējā analīze par vienkāršošanu un izņēmuma pasākumiem
saistībā ar deleģēšanas nolīgumu ar Komisiju un dalības noteikumiem attiecībā uz nākamo
plānošanas periodu; Valstu pārstāvju grupas 2017. gada decembrī veiktā pirmā analīze par
turpmāko pētniecības pamatfinansējumu aeronautikas darbībām; regulāras sanāksmes ar citiem
attiecīgiem kopuzņēmumiem (SESAR, Shift2Rail, FCH2 un ECSEL); ziņojums par visiem
tehnoloģiskajiem sasniegumiem programmā “Clean Sky 1” (Pirmās Eiropas Aeronautikas
pētniecības partnerības 2008.–2017. gadā iznākumi).

28

Darbības, kuras ņemtas vērā turpmākai analīzei saistībā ar nākamo plānošanas periodu,
galvenokārt attiecas uz Kopuzņēmuma tiesisko un darbības regulējumu, tostarp vienkāršošanas
pasākumiem, un Kopuzņēmuma pārvaldīto pētniecības darbību tvērumu.
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Šo ziņojumu 2018. gada 2. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Neven MATES.
Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs
Klaus Heiner LEHNE
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Pielikums
Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss
(ieviests / ieviešana ir sākta /
ieviešana nav sākta / neattiecas)

“Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldība
2016

2016. gada beigās – trešajā “Apvārsnis 2020” īstenošanas gadā – Kopuzņēmums bija tikai
daļēji pabeidzis savu kontroles sistēmu integrēšanu ar Komisijas kopējiem
“Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem.

Ieviests

Priekšfinansējuma uzraudzība un dzēšana

2016

2016. gada beigās Kopuzņēmums vēl nebija dzēsis nevienu priekšfinansējuma maksājumu
(176 miljoni EUR) rūpniecības dalībniekiem attiecībā uz “Apvārsnis 2020” dotāciju
nolīgumu projektiem. Priekšfinansējuma maksājumu regulāra dzēšana pret dalībnieku
paziņoto izmaksu deklarācijām samazinātu Kopuzņēmuma pakļautību finanšu riskam.
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Clean Sky 2 Joint Undertaking

KOPUZŅĒMUMA ATBILDE
Kopuzņēmums ir ņēmis vērā Palātas ziņojumu.

CS 2 JU

