
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto gada pārskatu par ES kopuzņēmumiem. Tā pilns teksts ir 
pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

LV 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 14. novembrī 

Revidenti apstiprina visu ES pētniecības kopuzņēmumu 
2018. gada pārskatus 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir izsniegusi “apliecību par labu veselību” visiem 
ES kopuzņēmumiem, sniedzot “tīrus” atzinumus par to finanšu darījumiem un 
apstiprinot iepriekšējos gados paziņotos pozitīvos rezultātus. 

Kopuzņēmumi ir ES publiskā un privātā sektora partnerības ar nozari, pētniecības grupām un 
dalībvalstīm, un tie ir izveidoti, lai īstenotu īpašus projektus un rīcībpolitikas pētniecības un inovācijas 
jomā. Septiņi kopuzņēmumi pašlaik īsteno konkrētas darbības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros, bet kopuzņēmums “Fusion for Energy” (F4E) tika izveidots dalībai Starptautiskā 
eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) projektā. 2018. gadā ES kā publiskā sektora partneris 
iemaksāja 2,2 miljardus EUR kopuzņēmumu 2018. gada budžetā, kas ir aptuveni 1,5 % no ES kopējā 
budžeta. Privātie partneri veic iemaksas natūrā kopuzņēmumu pamatdarbībās, bet ar naudas iemaksām 
sedz administratīvās izmaksas. Privātā sektora partneriem kopuzņēmumi piešķir finansējumu, 
galvenokārt izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. 

“Kopuzņēmumi var uzlabot saikni starp pētniecību un sociālo izaugsmi un tuvināt inovācijas tirgum,” 
sacīja par šo pārskatu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Mūsu revīzija par 
2018. gadu apstiprina to finanšu pārvaldības veselīgumu, tomēr mēs sniedzam dažādus apsvērumus par 
jomām, kas uzlabojamas saistībā ar iemaksām natūrā, iekšējo kontroli, dotāciju pārvaldību un personāla 
mainību.”  

Revidenti ir apstiprinājuši visu astoņu kopuzņēmumu pārskatus kā ticamus, kā arī snieguši “tīrus” 
atzinumus par tiem pakārtoto maksājumu un ieņēmumu darījumu likumību un pareizību. Revidenti 
norāda, ka iekšējās kontroles mehānismi maksājumiem kopumā bija efektīvi un noturēja kļūdu līmeni 
zem 2 % būtiskuma sliekšņa, bet vairākos kopuzņēmumos joprojām bija nepilnības iepirkuma, dotāciju 
un darbā pieņemšanas procedūrās. 

Attiecībā uz iepriekšējās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas (7. pamatprogramma) un Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) programmas slēgšanu kopuzņēmumi ir panākuši augstu līmeni projektu 
īstenošanas un privāto partneru iemaksu ziņā (89 % no mērķlielumiem, kas nosprausti to izveides 
regulās). Tomēr pašreizējās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” periods ir pusē, bet tās īstenošana 
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kavējas un ir vajadzīga papildu piepūle, lai sasniegtu mērķlielumus, par kuriem panākta vienošanās (līdz 
šim ir īstenoti tikai 40 % no “Apvārsnis 2020” darbībām un saistītajām papildu darbībām). 

Revidenti arī vērsa uzmanību uz ES iemaksu ITER kodolsintēzes projektā, kuru nākotnē apdraud risks, 
ka izmaksas palielināsies un īstenošana kavēsies salīdzinājumā ar pašlaik apstiprināto pamatscenāriju. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Komisija ir publiskā sektora dalībnieks kopuzņēmumos un pārstāv Eiropas Savienību. Privātie 
dalībnieki ir dažādi nozaru un pētniecības partneri. Lielākā daļa ES kopuzņēmumu izvietoti Briselē, 
izņemot F4E, kas atrodas Barselonā, un Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu 
(EuroHPC), ko izveidoja 2018. gada novembrī Luksemburgā pasaules līmeņa superdatošanas 
ekosistēmas izstrādei. Kopuzņēmuma EuroHPC pārskatus ERP pirmo reizi revidēs 2020. gadā.  

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

2018. un 2019. gadā mēs esam publicējuši vairākus citus īpašos ziņojumus un apskatus, kas attiecas uz 
kopuzņēmumiem: īpašais ziņojums Nr. 11/2019 par SESAR izvēršanu, 2018. gadā informatīvais apskats 
par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” sekotāju un īpašais ziņojums Nr. 28/2018 par 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” , kā arī 2018. gadā vispārējā stāvokļa apskats par transportu. 

Kopsavilkuma dokuments “ES kopuzņēmumu 2018. gada revīziju īss apraksts” un pilnais teksts 
“Pārskats par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu) ES 23 valodās. Šis ir pirmais gads, kad ERP ir publicējusi vienotu pārskatu par visiem 
kopuzņēmumiem.  

Saziņa ar presi: 
Claudia Spiti – e-pasts: claudia.spiti@eca.europa.eu 
Tālr.: (+352) 4398 45 765 / Mob. tālr.: +352 691 553 547 

F4E Kodolsintēzes enerģētikas attīstība 

BBI Biorūpniecība 

CS – “Clean Sky” Ekoloģiski tīra aviotransporta tehnoloģiju izstrāde 

IMI Novatorisku zāļu jomā uzsāktā ierosme 

FCH Kurināmā elementi un ūdeņradis 

SESAR Vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpēte 

ECSEL Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai 

S2R Shift2Rail inovatīvi dzelzceļa risinājumi 

EuroHPC  Eiropas Augstas veiktspējas datošana  
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