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Akronīmi 
Akronīmu sarakstā iekļautas ES aģentūras un citas šajā pārskatā minētās Savienības 
struktūras. 

Akronīms Pilns nosaukums 

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

BBI Biorūpniecības kopuzņēmums  

COSO Tredveja komisijas organizāciju atbalsta komiteja 

CS kopuzņēmums Clean Sky 

DFS daudzgadu finanšu shēma 

EASA Eiropas Savienības 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 

ES Eiropas Savienība 

EUAN Eiropas Savienības aģentūru tīkls 

Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena 

EUROHPC Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums  

EVM iegūtās vērtības pārvaldība 

F4E kopuzņēmums “Fusion for Energy”  

FCH kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”  

FPS finanšu pārskatu sertifikāts  

GERD bruto iekšzemes izdevumi pētniecības un izstrādes jomā 

IA izpildaģentūra  

IFAC Starptautiskā Grāmatvežu federācija  

IKAA ieguldījumi natūrā papildu pasākumos 

IKOP ieguldījumi natūrā pamatdarbībās 

IKS Komisijas iekšējās kontroles sistēma (2017. g.) 
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IMI kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes 
īstenošanai 

INTOSAI Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskā organizācija 

ISA IFAC starptautiskie revīzijas standarti 

ISSAI INTOSAI augstāko revīzijas iestāžu starptautiskie standarti 

ITER Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors 

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

KU kopuzņēmums 

LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 

MUS izlases veidošana pēc naudas vienības principa 

NVE norīkotais valsts eksperts 

pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” 

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

PMO Atalgojuma un individuālo tiesību birojs 

RTD ĢD  Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts 

S2R kopuzņēmums Shift2Rail (Eiropas Dzelzceļa iniciatīva)  

Septītā 
pamatprogramma 

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

SESAR Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības 
sistēmas izpētes kopuzņēmums  

TEN-T Eiropas transporta tīkla programma 

VFI valsts finansēšanas iestāde 
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Kopsavilkums 
I Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
kopuzņēmumu 2019. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatu ticamību. Tomēr, tāpat 
kā iepriekšējos gados, savu revīzijas atzinumu par kopuzņēmuma “Fusion for Energy” 
(F4E) 2019. gada pārskatiem mēs papildinām ar apstākļu akcentējumu, galvenokārt, 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 2019. 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. Tomēr 
mēs konstatējām vairākus aspektus, kas uzlabojami tādās jomās kā, piemēram, 
budžeta un finanšu pārvaldība, ieguldījumi natūrā, dotācijas maksājumu iekšējās 
kontroles un uzraudzības sistēma, iepirkuma procedūras, cilvēkresursi un pareiza 
finanšu pārvaldība. 

IV Attiecībā uz Septītās pamatprogrammas pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai 
(Septītā pamatprogramma) un Eiropas Transporta tīkla programmas (TEN-T) 
pasākumiem 2019. gada beigās un programmu slēgšanas posmā dalībnieku ieguldījums 
sasniedza aptuveni 90 % no kopuzņēmumu izveides regulās noteiktajām 
mērķvērtībām. 

V Tomēr attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumiem programmas progress un saistītais ieguldījums nesasniedza dažu 
kopuzņēmumu mērķvērtības. 2019. gada beigās, kas jau pārsniedza plānošanas 
perioda viduspunktu, kopuzņēmumi bija īstenojuši vidēji 51 % no savām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām un ar to saistītajiem papildu 
pasākumiem. Ja papildu pasākumus neņem vērā, tad īstenošanas līmenis samazinās uz 
44 %. Konkrēti, pamatdarbībām kopuzņēmumi sasniedza vidēji tikai 36 % no 
ieguldījumu mērķvērtībām, salīdzinot ar 85 % to papildu pasākumiem. No otras puses, 
kopuzņēmumi pabeidza lielāko daļu konkursa procedūru un 2019. gada beigās jau bija 
piešķīruši un/vai parakstījuši vidēji 78 % no savām plānotajām “Apvārsnis 2020” 
darbībām. 
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VI Kopuzņēmumu iekšējās kontroles mehānismi kopumā bija efektīvi, un, 
pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem, kopuzņēmumi ziņoja, ka dotāciju 
maksājumiem atlikušo kļūdu īpatsvars 2019. gadā ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa. Mūsu 
2019. gada revīzijas izlase ar dotācijas maksājumiem saņēmēju līmenī apstiprināja 
ex post revīziju rezultātus. Lielākā daļa kopuzņēmumu bija ieviesuši jauno uz 
principiem balstīto iekšējās kontroles sistēmu (IKS), kas tomēr būtu jāuzskata par 
pastāvīgu procesu, kura kvalitāte būs atkarīga no kopuzņēmumu galveno kontroles 
rādītāju pastāvīgas uzlabošanas un ikgadējiem pašnovērtējumiem. 

VII Attiecībā uz kopuzņēmumu “Fusion for Energy” trūkumi, kurus konstatējām 
iepirkuma procedūrās, cilvēkresursu pārvaldībā un ITER projekta uzraudzībā, varētu 
apdraudēt kopuzņēmuma personāla sniegumu un darbības efektivitāti. 

VIII Visi kopuzņēmumi veica koriģējošus pasākumus, lai ņemtu vērā mūsu 
iepriekšējo gadu apsvērumus. Tāpēc no 26 apsvērumiem, kas netika atrisināti 
2018. gada beigās, 20 apsvērumi (77 %) bija ieviesti 2019. gadā, savukārt seši 
apsvērumi (23 %) 2019. gada beigās joprojām tika risināti. 
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Ko mēs revidējam 

Juridiskā struktūra un izveide 

01 Kopuzņēmumi (KU) ir publiskā un privātā sektora partnerības veids, kam piešķirts 
juridiskas personas statuss un kura mērķis ir veicināt sadarbību ar privāto sektoru un 
dalībvalstīm stratēģiskās ES pētniecības un inovācijas jomās, sasniegt rezultātus, kurus 
viena valsts vai uzņēmums, visticamāk, nesasniegs atsevišķi, un tuvināt pētniecības un 
inovācijas rezultātus tirgum.  

02 Kopuzņēmumus, kas darbojas saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, izveido saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 187. pantu. Kopuzņēmums “Fusion for Energy” (F4E) tika izveidots 
saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 45.–
51. pantu.  

03 Kopuzņēmumos piedalās publiskā sektora pārstāvji, parasti Eiropas Savienība (ko 
pārstāv Komisija), privātā sektora pārstāvji, kas pārstāv nozari un pētniecību, un dažos 
gadījumos iesaistītās dalībvalstis un starptautiskās organizācijas. Kopuzņēmumiem, 
izņemot F4E, ir pašiem sava pētniecības darba kārtība un darba plāni, un tie piešķir 
finansējumu, izmantojot galvenokārt atklātos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. 

Kopuzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” 

04 Pašlaik pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus īsteno astoņi 
kopuzņēmumi, un ir plānots, ka tie sāks darboties līdz 2024. gadam, izņemot Eiropas 
Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu (EuroHPC), kas turpinās darboties līdz 
2026. gada beigām. 

05 Kopuzņēmumu attīstība pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros ir parādīta 
1. attēlā. 
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1. attēls. Eiropas kopuzņēmumu attīstība 

 
Avots: EK, pamatojoties uz Padomes regulām par kopuzņēmumu izveidi; ERP modifikācija. 

06 Septiņi kopuzņēmumi īsteno konkrētus Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbību pasākumus.  

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).  

07 Šie pasākumi tiek īstenoti tādās jomās kā transports (CS, S2R un SESAR), 
transports/enerģētika (FCH), veselība (IMI), biorūpniecība (BBI) un elektroniskie 
komponenti un sistēmas (ECSEL). 

Pāreja uz patstāvīgu darbību

Pāreja uz patstāvīgu darbību

Pāreja uz patstāvīgu darbību

Pāreja uz 
patstāvīgu darbību

Pāreja uz patstāvīgu 
darbību

Pāreja uz patstāvīgu 
darbību

Pāreja uz patstāvīgu 
darbību

Pāreja uz patstāvīgu darbību

2026

20142009
2010

2007 201820162015 2024
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08 Turklāt Padome 2018. gada novembrī ar ES un citu Eiropas valstu kopīgu iniciatīvu 
izveidoja astoto kopuzņēmumu digitālās pētniecības jomā EuroHPC, kura mērķis ir 
attīstīt pasaules līmeņa superdatošanas ekosistēmu Eiropā. Šā kopuzņēmuma 
pārskatus mēs pirmo reizi revidēsim 2020. gadā.  

F4E darbojas saskaņā ar Euratom, lai izveidotu ITER 

09 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. 

10 Eiropa ir uzņēmusies ITER projekta vadību ar 45 % būvizmaksu, no kurām 80 % 
finansē no ES budžeta un 20 % finansē Francija kā ITER uzņēmējvalsts. Pārējo 
ITER dalībnieku daļa ir aptuveni 9 % katram. F4E galvenokārt finansē Euratom un tā 
dalībvalstis. Līdz 2020. gada beigām F4E no Euratom līdzekļiem ir atvēlēti 
6,6 miljardi EUR. 

Kopuzņēmumi atrodas Eiropas Savienībā 

11 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 2006. gada beigās oficiāli tika panākta vienošanās par ITER projektu, kas paredz izbūvēt un 

ekspluatēt eksperimentālu iekārtu, lai pierādītu kodolsintēzes kā ilgtspējīgas enerģijas avota 
zinātnisko dzīvotspēju nākotnē. Projektā ir iesaistīti septiņi pasaules mēroga partneri: ES, 
kuru pārstāv Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), Amerikas Savienotās Valstis, 
Krievija, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja un Indija. 
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2. attēls. Kopuzņēmumi Eiropas Savienībā 2019. gadā 

 
Avots: ERP. 

Kopuzņēmumu pārvaldības modeļi 

12 Lielākā daļa kopuzņēmumu (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. Dažiem kopuzņēmumiem ir trīspusējs 
modelis, kur dalībvalstis vai starpvaldību organizācijas, Komisija un nozare darbojas 
valdē un piedalās kopuzņēmuma darbībās (ECSEL, SESAR un EuroHPC). 

Spānija, Barselona
F4E

Francija, Kadaraša
ITER

Beļģija, Brisele
SESAR

“CLEAN SKY”
IMI
FCH

ECSEL
BBI
S2R

Luksemburga
EUROHPC
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Kopuzņēmumu veiktās Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības darbības 
finansē gan ES, gan nozares un pētniecības partneri 

13 Kopuzņēmumiem, kas īsteno Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektus, gan ES, gan nozares partneri veic ieguldījumu, lai finansētu 
kopuzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības.  

o ES, kuru pārstāv Komisija, sniedz naudas līdzekļus no 7. PP un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” budžeta, lai līdzfinansētu kopuzņēmumu pētniecības un 
inovācijas projektus2. 

o Privātā sektora partneri, kas pārstāv nozari un pētniecību, sniedz ieguldījumu 
natūrā, veicot pētniecības un inovācijas darbības, kurās tie ir investējuši paši savus 
finanšu resursus, cilvēkresursus, aktīvus un tehnoloģijas. 

o Gan ES, gan privātā sektora partneri vienlīdzīgi finansē kopuzņēmumu 
administratīvās izmaksas. 

14 Attiecībā uz iepriekšējo 2007.–2013. gada DFS kopuzņēmumu līdzekļi bija 
aptuveni 3,6 miljardi EUR jeb aptuveni 7 % no kopējā Septītās pamatprogrammas 
budžeta. Tā kā privāto partneru ieguldījumam natūrā ir jābūt vismaz vienādam ar 
ES līdzfinansējuma summu, ES finansējums 3,6 miljardu EUR apmērā piesaistīja 
aptuveni 8,7 miljardus EUR Septītās pamatprogrammas pētniecības un inovācijas 
projektiem. 

15 Pašreizējā 2014.–2020. gada DFS kopuzņēmumi pārvalda aptuveni 
7,2 miljardus EUR jeb 10 % no kopējā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta. Kā 
redzams 3. attēlā, šis ES finansējums savukārt piesaista aptuveni 17 miljardus EUR 
vērtus pētniecības un inovācijas projektus pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” jomās, 
kas piešķirtas kopuzņēmumiem. 

                                                      
2 SESAR saņēma finansējumu arī no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas saskaņā ar 

iepriekšējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS 2007.–2013. gadam) un no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) saskaņā ar pašreizējo DFS 2014.–
2020. gadam. 
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3. attēls. Kopuzņēmumu līdzfinansējums un privātā sektora dalībnieku 
ieguldījumu natūrā piesaiste pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 

 
Avots: ERP. 

16 Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbībām attiecīgās 
kopuzņēmumu izveides regulas nosaka gan ES naudas ieguldījumu summu, gan privātā 
sektora partneru ieguldījumu natūrā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības 
un inovācijas projektiem, kā parādīts 4. attēlā. 

Privātā sektora 
dalībnieku IKAA
3,1 mljrd. EUR

ES naudas 
ieguldījums

7,2 mljrd. EUR
Privātā sektora 
dalībnieku IKOP
6,7 mljrd. EUR

“Apvārsnis 2020”
76,4 mljrd. EUR
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4. attēls. Dalībnieku ieguldījumi kopuzņēmumu darbības laikā (miljoni EUR) 

 
Avots: ERP. 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

SESAR

CS

IMI

FCH

ECSEL

BBI

S2R

“Apvārsnis 2020” 

Maksimālais ES ieguldījums Minimālais nozares ieguldījums kopuzņēmuma darbībās (IKOP)

Minimālais nozares ieguldījums papildu pasākumos (IKAA) Citu partneru ieguldījums

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

SESAR

CS

IMI

FCH

Artemis

Eniac

7. PP un TEN-T 
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17 Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir divu veidu privātā sektora dalībnieku 
ieguldījumi: visos kopuzņēmumos privātā sektora dalībnieku pienākums ir ieguldīt 
obligātu summu kopuzņēmuma pētniecības un inovācijas projektu kopējās izmaksās. 
Šis ieguldījums atbilst starpībai starp projekta kopējām izmaksām un 
ES līdzfinansējumu. Četru kopuzņēmumu (CS, FCH, BBI un S2R) gadījumā privātā 
sektora dalībniekiem ir arī jānodrošina obligāta apmēra ieguldījumi natūrā, lai 
finansētu pasākumus, ko veic ārpus kopuzņēmumu darba plāniem, bet kas ietilpst 
kopuzņēmumu mērķu darbības jomā. 

18 2019. gadā visu kopuzņēmumu kopējais maksājumu budžets bija aptuveni 
1,9 miljardi EUR (2018. gadā: 2 miljardi EUR). Septiņiem kopuzņēmumiem, kas īsteno 
pētniecības programmas darbības, 2019. gada maksājumu budžets bija 
1,2 miljardi EUR (2018. gadā: 1,2 miljardi EUR), savukārt F4E tas bija 0,7 miljardi EUR 
(2018. gadā: 0,8 miljardi EUR). 

19 2019. gada beigās kopuzņēmumi, kas darbojās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, nodarbināja 229 darbiniekus (pagaidu darbiniekus un 
līgumdarbiniekus) un astoņus norīkotus valstu ekspertus (NVE) (2018. gadā — 
225 darbinieki un septiņi NVE). F4E strādāja 437 darbinieki (ierēdņi, pagaidu darbinieki 
un līgumdarbinieki) un divi NVE (2018. gadā – 442 darbinieki). 
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Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra 

20 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 
n+2 gada janvāra beigām
ES Budžeta kontroles komiteja 
(CONT) un Padomes Budžeta 

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 
ticamības deklarāciju, EP un 

Padomei

līdz n+1 gada 
15. novembrim 

Padome pieņem ieteikumus 
par kopuzņēmumu budžetu 
izpildes apstiprināšanu un 

nosūta tos EP

līdz n+2 gada februāra 
vidum  

Līdz n+1 gada 
1. martam 

kopuzņēmumi nosūta 
savus provizoriskos 

pārskatus ERP

ERP pieņem 
kopuzņēmumu 

sākotnējos 
apsvērumus

līdz n+1 gada 
1. jūnijam 
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Mūsu revīzija 
21 Kā noteikts LESD 287. pantā, mēs revidējām astoņu kopuzņēmumu (SESAR, CS, 
IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R un F4E) pārskatus par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu un šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību (atbilstību). 

Citu darba izmantošana 

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

23 Pakārtoto maksājumu atbilstības revīzijā mēs ņēmām vērā citu revidentu veikto 
darbu. Tāpēc mēs novērtējām un pārbaudījām kopuzņēmumu iekšējās kontroles 
sistēmas un apsvērām rezultātus, kas gūti ERP veiktajās ex post revīzijās, kuras 
Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) veica attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dotāciju maksājumiem. 

Mūsu risku novērtējums 

24 2019. 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 Kopumā mēs uzskatām, ka gada pārskati ir pakļauti zemam riskam attiecībā uz 
ticamību. Tomēr sakarā ar būtiskām izmaiņām grāmatvedības politikā 2018. gadā 
F4E risks tika novērtēts atkārtoti un atzīts par vidēju. Kopuzņēmumu pārskatus 
sagatavo, piemērojot grāmatvedības noteikumus, ko pieņēmis Komisijas 
grāmatvedis. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem. Pagātnē konstatēto būtisko kļūdu skaits bija neliels. 

o Risks, kas saistīts ar maksājumu likumību un pareizību, tika uzskatīts par zemu 
attiecībā uz personāla un administratīvajiem maksājumiem. Algas pārvalda 
Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO), kuru revidējam 
administratīvo izdevumu īpašo izvērtējumu ietvaros. Saistībā ar personāla 
izdevumiem pēdējos gados neesam konstatējuši būtiskas kļūdas. 
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o Darbā pieņemšanas procedūru likumība un pareizība kopumā ir pakļauta zemam 
riskam, bet šis risks bija vidējs kopuzņēmumam F4E, kur iepriekš tika konstatētas 
nopietnas nepilnības darbā pieņemšanas procedūrās. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta arī tam, ka 2019. gadā kopuzņēmumi izmantoja pagaidu darbiniekus. 

o Attiecībā uz starpposma un galīgajiem dotācijas maksājumiem tika novērtēts, ka 
risks kopumā ir vidējs, jo šie maksājumi balstās uz saņēmēju izmaksu 
deklarācijām, kas parasti ir sarežģītas. Turklāt attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dotācijas maksājumiem finanšu pārskatu apliecinājumi (CFS) no 
saņēmēja tiek prasīti tikai galīgajiem maksājumiem (uzticības princips). 

o Attiecībā uz līgumu maksājumiem un publiskā iepirkuma procedūrām risks tika 
novērtēts kā zems tiem kopuzņēmumiem, kas īsteno Septītās pamatprogrammas 
un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības, ņemot vērā, ka šie 
kopuzņēmumi īsteno tikai ierobežotu skaitu šādu procedūru. Risks tika novērtēts 
kā vidējs kopuzņēmumam F4E, kas galvenokārt izmanto sarežģītas iepirkuma 
procedūras augstas vērtības līgumiem, un kopuzņēmumam EuroHPC, kas savu 
iepirkuma procesu izveidoja tikai 2019. gadā. 

o Attiecībā uz budžeta pārvaldību risks tika vērtēts kā zems līdz vidējs, ņemot vērā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju darbību un ITER projekta 
daudzgadu raksturu un sarežģītību. Arī attiecībā uz pareizu finanšu pārvaldību tas 
arī tika novērtēts kā zems līdz vidējs, un galvenā identificētā riska joma bija 
dotāciju plānošana un F4E cilvēkresursu un projektu vadība. 
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Kopējie rezultāti attiecībā uz 
kopuzņēmumu 2019. finanšu gada 
pārskatiem 

Atzinumi bez iebildēm jeb “tīri ” atzinumi… 

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

25 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm par visu kopuzņēmumu gada 
pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
kopuzņēmumu finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī, kā arī to darbības rezultātus 
un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka piemērojamie 
finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

26 Tāpat kā iepriekšējos gados, mūsu revīzijas atzinumā par kopuzņēmuma F4E 
2019. gada pārskatiem ir iekļauts apstākļu akcentējums3, lai pievērstu uzmanību 
turpmāk izklāstītajiem jautājumiem. 

o ITER Padome 2016. gada novembrī apstiprināja jaunu ITER projekta 
pamatscenāriju. Jaunajā ITER pamatscenārijā paredzēti termiņi pirmās plazmas 
fāzes pabeigšanai4 un darbības fāzes sākšanai 2025. gadā, kā arī celtniecības fāzes 
pabeigšanai 2035. gadā. Jaunais pamatscenārijs ir uzskatāms par agrāko tehniski 
iespējamo termiņu. Iepriekšējā 2010. gada pamatscenārijā bija aplēsts, ka 
celtniecības fāze tiks pabeigta 2020. gadā.  

o Kopuzņēmums F4E pārrēķināja savu ieguldījumu projekta celtniecības fāzē 
12 miljardu EUR apmērā (2008. gada vērtībās) salīdzinājumā ar 
6,6 miljardiem EUR (2008. gada vērtībās), ko ES Padome apstiprināja 2010. gadā. 
Šajās jaunākajās aplēsēs nav iekļauti neparedzēti izdevumi, lai gan Komisija 

                                                      
3 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. 

4 Pirmās plazmas stadija ir kodolsintēzes iekārtas izbūves etaps, kas ļauj testēt iekārtas 
galvenos komponentus; šajā posmā sākas darbības fāze. 
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ierosināja, ka būtu lietderīgi paredzēt neparedzētus izdevumus gadījumam, ja 
laika grafiks pagarinās līdz 24 mēnešiem un ja budžets pieaug par 10–20 %. 

o ES Padome 2018. gada aprīlī5 pilnvaroja Komisiju Euratom vārdā apstiprināt jauno 
ITER pamatscenāriju un atkārtoti apstiprināja apņemšanos darīt resursus 
pieejamus nākamās DFS robežās, taču neskarot turpmākās sarunas par DFS, lai 
noteiktu sīkāku informāciju par turpmāko finansējumu. 

o 2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no ES un Euratom. Pārejas 
periods sarunām par jaunu partnerības nolīgumu ar Euratom beidzas 2020. gada 
31. decembrī. Šo sarunu iznākums varētu ievērojami ietekmēt kopuzņēmuma F4E 
un ITER projekta darbības pēc 2020. gada. 

o Kaut arī ir veikti pasākumi, lai labāk pārvaldītu un kontrolētu kopuzņēmuma 
ieguldījumu projekta celtniecības fāzē, joprojām pastāv risks, ka izmaksas pieaugs 
vēl vairāk un ka projekta īstenošana varētu aizkavēties salīdzinājumā ar tagad 
apstiprināto pamatscenāriju. 

… par visu kopuzņēmumu pārskatiem pakārtotajiem ieņēmumiem 

27 Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez 
iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 2019. 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 

28 Attiecībā uz visiem kopuzņēmumiem mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez 
iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 2019. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 
pakārtoto maksājumu likumību un pareizību. Uzskatām, ka darījumi visos būtiskajos 
aspektos bija likumīgi un pareizi.  

29 6. attēlā sniegts apskats par ERP atzinumiem, kas attiecas uz kopuzņēmumu gada 
pārskatiem un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību (ieņēmumi un 
maksājumi) no 2017. gada līdz 2019. gadam. 

                                                      
5 ES Padomes 2010. gadā apstiprinātie 6,6 miljardi EUR (2008. gada vērtībās) pašlaik ir 

maksimālais kopuzņēmuma izdevumu apjoms līdz 2020. gadam. 
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6. attēls. ERP atzinumu par kopuzņēmumiem attīstība no 2017. gada līdz 
2019. gadam 

 
Avots: ERP. 

Mūsu apsvērumi norāda uz jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi 

30 Nenonākot pretrunā mūsu atzinumiem, mēs konstatējām vairākus aspektus, kas 
uzlabojami tādās jomās kā, piemēram, budžeta un finanšu pārvaldība, ieguldījumi 
natūrā, dotācijas maksājumu iekšējās kontroles un uzraudzības sistēma, iepirkuma 
procedūras, cilvēkresursi un pareiza finanšu pārvaldība.  

Joprojām novērojami trūkumi maksājumu ikgadējā plānošanā  

31 Kopuzņēmumu nepieciešamība plānot svarīgus daudzgadu pētniecības dotāciju 
projektus joprojām radīja lielākās grūtības maksājumu apropriāciju plānošanā un 
uzraudzībā. Ņemot vērā kopuzņēmumu vajadzības, neizlietotās maksājumu 
apropriācijas var iekļaut budžetā nākamajos trijos finanšu gados. Attiecībā uz 
BBI neizmantoto maksājumu apropriāciju ievērojamo palielinājumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektiem 2019. gada beigās galvenokārt izraisīja negaidīta projektu 
kavēšanās 2019. gadā. Attiecībā uz ECSEL maksājumu budžetu Septītās 
pamatprogrammas projektiem zemais izpildes līmenis, kas ir mazāks par 50 %, 
galvenokārt bija saistīts ar to, ka valstu finansēšanas iestādes kavējās izsniegt projektu 
noslēguma sertifikātus kārtējām Septītās pamatprogrammas darbībām. 

2017 2018 2019

Atzinumi par 8 kopuzņēmumiem
Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Atzinumi
Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi
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Kopuzņēmumi panāca, ka Septītās pamatprogrammas un TEN-T darbību 
īstenošanas līmenis ir 90 % 

32 Kopuzņēmumi, kas īsteno darbības saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un TEN-
T programmām (2007.–2013. gada DFS), ir SESAR, CS, IMI, FCH un ECSEL. 2019. gadā 
tikai trīs kopuzņēmumi (IMI, FCH un ECSEL) vēl noslēguma posmā īstenoja attiecīgās 
Septītās pamatprogrammas darbības. 2019. gada beigās dalībnieku ieguldījumi šādām 
darbībām atbilda vidēji 90 % no ieguldījumu mērķvērtībām, kas noteiktas 
kopuzņēmumu izveides regulās  
(sk. 1. tabulu).
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1. tabula. Dalībnieku ieguldījums Septītajā 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 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL 

(Artemis/ENIAC ) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Kopā 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku ieguldījums
(31.12.2019.)
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33 SESAR dalībnieku naudas ieguldījumu pārsniegums 2019. gada beigās bija 
30,7 miljoni EUR. No šīs summas 23,8 miljoni EUR ir neizlietotie naudas ieguldījumi no 
Septītās pamatprogrammas līdzekļiem. Ja netiks rasts pragmatisks risinājums šo 
līdzekļu drīzai atmaksāšanai, tie paliks kopuzņēmumā, bet netiks izmantoti pētniecības 
projektos. 

Daži kopuzņēmumi lēnāk īstenoja pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības 

34 Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno septiņi kopuzņēmumi (SESAR, CS, IMI, 
FCH, ECSEL, BBI un S2R), kuru darbības laiks ir desmit gadi (2014.–2024. g.). 2019. gada 
beigās – pēc pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbību īstenošanas perioda vidus – 
šie kopuzņēmumi bija īstenojuši vidēji 51 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbībām un saistītajiem papildu pasākumiem un 44 %, ja neiekļauj papildu 
pasākumus. Tomēr daži kopuzņēmumi nesasniedza gaidīto programmas progresu un 
tādējādi nesasniedza ieguldījumu mērķvērtības, kas noteiktas to attiecīgajās izveides 
regulās (sk. 2. tabulu). 

35 Četru kopuzņēmumu (CS, FCH, BBI un S2R) izveides regulās ir paredzēti privātā 
sektora dalībnieku ieguldījumi natūrā papildu pasākumu veidā, ko veic ārpus 
kopuzņēmumu darba plāniem, bet kas atbilst kopuzņēmuma mērķiem (IKAA), un 
noteikts minimālais līmenis, kas jāiegulda līdz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
beigām. Kā redzams 2. tabulā, līdz 2019. gada beigām privātā sektora dalībnieku 
ieguldījumus galvenokārt veidoja deklarācijas par pašu izmaksām šiem pasākumiem. 
Gada pārskatos nav jāsniedz informācija par attiecīgajiem IKAA, un tie neietilpst mūsu 
revīzijas tvērumā. 

36 2019. gada beigās privātā sektora partneru ieguldījums bija 5,1 miljards EUR (jeb 
52 % no saskaņotā kopējā ieguldījuma 9,8 miljardu EUR apmērā). Šī summa ietvēra 
ieguldījumus natūrā 2,4 miljardu EUR apmērā kopuzņēmumu “Apvārsnis 2020” 
pamatdarbībās (IKOP)6 un 2,7 miljardu EUR apmērā IKAA. Tādējādi privātā sektora 
dalībnieku IKOP īstenošanas rādītājs bija vidēji 36 % no kopuzņēmumu izveides regulās 
noteiktajām mērķvērtībām, bet IKAA – gandrīz 85 % (sk. 2. tabulu).

                                                      
6 No šīs summas 2019. gada beigās bija apliecināti tikai aptuveni 0,9 miljardi EUR (38 %). 
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2. tabula. Dalībnieku ieguldījums, pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (miljoni EUR) 

 
Avots: kopuzņēmumu sniegtie dati.

ES
Citu 

dalībnieku 
IKOP  (1)

Citu 
dalībnieku 
IKAA  (2)

Kopā
KU, kas darbojas 
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“Apvārsnis 2020”
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KU darbībās
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585,0 1 000,0 Neattiecas 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 Neattiecas 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 Neattiecas 3 063,0 IMI2 423,7 232,1 144,2 Neattiecas 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 Neattiecas 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 Neattiecas 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Kopā 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Ieguldījums natūrā KU pamatdarbībās.
(2) Ieguldījums natūrā papildu pasākumos, kas nav paredzēti KU darba plānā.

Dalībnieku ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)

Dalībnieku ieguldījums
(31.12.2019.)
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37 Attiecībā uz BBI jānorāda, ka, lai gan izveides regula tika speciāli grozīta 
2018. gadā, lai nozares dalībnieki varētu ņemt vērā savus skaidras naudas ieguldījumus 
projektu līmenī, joprojām ir liels risks, ka nozares dalībnieki līdz BBI programmas 
beigām nesasniegs obligāto nepieciešamo skaidras naudas ieguldījumu 
182,5 miljonu EUR apmērā. Tā rezultātā Komisija (RTD ĢD) 2018. gada beigās nolēma 
samazināt kopuzņēmuma 2020. gada budžetu (205 miljoni EUR) par 
140 miljoniem EUR. 

38 2019. gada beigās kopuzņēmumi jau bija pabeiguši lielāko daļu konkursa 
procedūru, lai īstenotu tiem uzticētās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības 
(sk. 3. tabulu). 

3. tabula. “Apvārsnis 2020” – kopuzņēmumu līdzfinansējums, par ko 
uzņemtas saistības (miljoni EUR) 

 
Avots: kopuzņēmumu sniegtie dati. 

Iekšējās kontroles mehānismi attiecībā uz dotācijas maksājumiem 
kopumā bija efektīvi 

39 Kopuzņēmumi ir izveidojuši uzticamas ex ante kontroles procedūras, 
pamatojoties uz finanšu un darbības dokumentārajām pārbaudēm. Kopuzņēmumiem ir 
jāievieš Komisijas jaunā iekšējās kontroles sistēma (IKS), kas balstās uz 17 iekšējās 
kontroles principiem. 2019. gada beigās kopuzņēmumi (izņemot ECSEL) bija ieviesuši 
jauno IKS un izstrādājuši galvenos kontroles rādītājus visiem kontroles principiem ar 
mērķi novērtēt kontroles pasākumu efektivitāti un atklāt kontroles nepilnības. Tomēr 
izveidotā IKS būtu jāuzskata par pastāvīgu procesu, kura kvalitāte būs atkarīga no 
kopuzņēmumu galveno kontroles rādītāju un ikgadējo pašnovērtējumu nemitīgas 
uzlabošanas.  

ES kopā KU 
administrācija

maksimālais KU 
līdzfinansējums

KU, kas darbojas 
saskaņā ar PP 

“Apvārsnis 2020”

KU līdzfinansējums, 
par kuru uzņemtas 

saistības

Programmas 
īstenošanas 

līmenis

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 CS2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 FCH2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Kopā 5 476,8 78 %

Dotācijas nolīgumi piešķirti/parakstīti
(31.12.2019.)

ES ieguldījums
(saskaņā ar izveides regulu)
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40 Saistībā ar Septītās pamatprogrammas dotāciju maksājumiem kopuzņēmumi 
(izņemot ECSEL), pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem, 2019. gada beigās 
paziņoja atlikušo kļūdu īpatsvaru, kas bija zem 2 %. ECSEL gadījumā jāņem vērā, ka 
ievērojami atšķiras iesaistīto valstu finansēšanas iestāžu metodes un procedūras, un 
tādēļ nav iespējams Septītās pamatprogrammas maksājumiem aprēķināt vienotu 
atlikušo kļūdu īpatsvaru. Tomēr RTD ĢD noteiktais atlikušo kļūdu īpatsvars visai 
Septītajai pamatprogrammai 2019. gada beigās bija 3,52 %. Ņemot vērā Septītās 
pamatprogrammas maksājumu zemo procentuālo daļu 2019. gadā (aptuveni 11 %), 
tiek uzskatīts, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ECSEL kopējos pamatdarbības maksājumos 
2019. gadā ir zem būtiskuma sliekšņa. 

41 Attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju maksājumiem visi 
kopuzņēmumi, kas īstenoja pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus, 
pamatojoties uz Komisijas Kopējā revīzijas dienesta (KRD) ex post revīzijas rezultātiem 
2019. gada beigās, ziņoja, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa. 

Mūsu 2019. gada revīzijas izlase ar dotācijas maksājumiem saņēmēju 
līmenī apstiprināja ex post revīziju rezultātus attiecībā uz deklarētajām 
personāla izmaksām 

42 ERP 2018. un 2019. gadā izlases veidā pārbaudīja KRD un tā nolīgto ārējo 
revidentu ex post revīzijas. Šajās pārbaudēs atklājās metodoloģijas atšķirības un 
revīzijas kvalitātes nepilnības, par kurām ziņots ERP 2018. un 2019. gada pārskata 
attiecīgajā nodaļā7 un kuru rezultātā kļūdu īpatsvars pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” maksājumos bija novērtēts par zemu. Turklāt atlikušo kļūdu 
īpatsvars, ko gada darbības pārskatos norādījuši septiņi pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” kopuzņēmumi, nav tieši salīdzināms ar kļūdu īpatsvaru, kas publicēts 
ERP 2019. gada pārskatā attiecībā uz Komisijas pētniecības izdevumiem8. 

                                                      
7 Sk. ERP 2018. gada pārskata 5. nodaļu (5.31.–5.34. punkts) un ERP 2019. gada pārskata 

4. nodaļu (4.28. un 4.29. punkts), kur ziņots, ka pretēji ERP aprēķina metodei 
KRD reprezentatīvo kļūdu procentuālo daļu katram revidētajam pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darījumam aprēķina, pamatojoties uz kopējo izmaksu deklarācijas 
summu, nevis uz detalizētai revīzijai un pārbaužu atkārtošanai izlasē iekļauto izmaksu 
posteņu summu. 

8 Pretstatā ERP aprēķinātajam kļūdu īpatsvaram kopuzņēmumu aprēķinātais atlikušo kļūdu 
īpatsvars (pamatojoties uz ex post revīzijas rezultātiem un saskaņā ar KRD ex post revīzijas 
stratēģijas formulu pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”) ietver visu revidētajos 
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43 Tāpēc 2019. gadā mēs pielāgojām savu kopuzņēmumu revīzijas pieeju un 
papildinājām no ex post revīzijām gūto pārliecību ar detalizētu revīziju saņēmēju līmenī 
(padziļinātās pārbaudes), ko veicām attiecībā uz kopuzņēmumu maksājumu darījumu 
izlasi. Šos darījumus izraudzījāmies nejaušas atlases kārtībā pēc naudas vienības 
principa no visu to starpposma un galīgo dotācijas maksājumu kopas, kurus 2019. gadā 
veica septiņi kopuzņēmumi, kas īstenoja Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”projektus. Mūsu detalizētajās revīzijās 
apstiprinājās sistēmiskas kļūdas saistībā ar deklarētajām personāla izmaksām, kuras 
bija atklājuši un ziņojumos atspoguļojuši arī ex post revidenti. 

Nepilnības F4E iepirkumu, cilvēkresursu un projektu pārvaldībā apdraud 
tā darbības efektivitāti 

44 Mūsu atbilstības revīzijā attiecībā uz F4E iepirkuma procedūrām lielas vērtības 
līgumiem atklājās iepirkuma plānošanas un novērtēšanas procesa trūkumi, kas var 
atturēt potenciālos līgumslēdzējus no piedāvājuma iesniegšanas.  

45 Ekspertu grupa veica astoto ikgadējo F4E novērtēšanu un konstatēja vairākas 
problēmas un riskus saistībā ar augstākā līmeņa vadību un korporatīvo kultūru. Turklāt 
ekspertu grupa konstatēja, ka F4E aizvien vairāk izmanto līgumdarbiniekus vai 
iekšpakalpojumu sniegšanai uz laiku uzaicinātus darbiniekus, lai pārvarētu štatu 
saraksta ierobežojumus attiecībā uz štata darbiniekiem, turklāt šādi aizpilda arī amata 
vietas, kurās vajadzīga uzņēmumam būtiska kompetence. 2019. gadā bija aptuveni 
289 šādu darbinieku jeb 62 % no štatu sarakstā paredzētajiem pamata darbiniekiem. 

46 2019. gadā F4E Valdes izveidota ad hoc grupa pārskatīja pašreizējo F4E ziņošanas 
sistēmu un ierosināja ieviest iegūtās vērtības pārvaldības (earned value management 
jeb EVM) sistēmu9, un to apstiprināja F4E Valde. 
Tomēr ierosinātā EVM sistēma neņem vērā visu neatkarīgo ekspertu ieteikumus un 
nesniedz skaidru informāciju par to, kāds tehniskais progress ir panākts attiecībā pret 

                                                      
maksājumos konstatēto kļūdu labošanu, kā arī sistēmisko kļūdu labošanu revidēto 
saņēmēju nerevidētajos maksājumos (tā sauktais “paplašinājums”).  

9 EVM palīdz projektu vadītājiem mērīt projektu sniegumu. Notiek sistemātisks projekta 
uzraudzības process, lai konstatētu projekta progresa novirzes, paveikto darbu salīdzinot ar 
plānoto. Šo sistēmu izmanto, lai kontrolētu izmaksu un laika grafiku un sniegtu kvantitatīvus 
datus projektam vajadzīgo lēmumu pieņemšanai. EVM svarīga sastāvdaļa ir projekta 
pamatscenārijs, ko izmanto par atskaites punktu visām ar EVM saistītām darbībām. 
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izmaksām, kas līdz šim radušās saistībā ar kopuzņēmuma F4E kopējiem pienākumiem 
panākt, lai ITER projektam būtu rezultāti. 

Iepriekšējos gados formulēto revīzijas konstatējumu 
pēcpārbaude 

47 Pārsvarā kopuzņēmumi ir veikuši koriģējošus pasākumus atbilstoši mūsu 
iepriekšējos īpašajos gada ziņojumos ietvertajiem apsvērumiem un komentāriem. 
7. attēlā redzams, ka saistībā ar tiem 26 apsvērumiem, kas nebija atrisināti 2018. gada 
beigās, tika veikti koriģējoši pasākumi 2019. gadā, kā rezultātā 20 apsvērumi (77 %) bija 
ieviesti, savukārt seši apsvērumi (23 %) 2019. gada beigās joprojām tika risināti10. 
Sīkāku informāciju var atrast pilnā pārskata 3. nodaļas pielikumos. 

7. attēls. Kopuzņēmumu centieni attiecībā uz iepriekšējos gados 
formulēto apsvērumu pēcpārbaudi 

 
Avots: ERP. 

 

                                                      
10 Piezīme: attiecībā uz CS, IMI, FCH un F4E visu iepriekšējo gadu apsvērumu ieviešana bija 

pabeigta, jo kopuzņēmumi 2019. gada revīzijas laikā veica koriģējošus pasākumus. 

Ieviests
77 %

Ieviešana 
ir sākta

23 %

Ieviests Ieviešana ir sākta
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Citas ar kopuzņēmumiem saistītas 
revīzijas un apskati 
48 Papildus ikgadējam revīzijas ziņojumam, kas attiecas uz kopuzņēmumu gada 
pārskatiem, 2019. gada laikā mēs sagatavojām arī vairākus īpašus ziņojumus un 
apskatus, kas attiecas 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. 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 līdz 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.

Informatīvais apskats 2019. g.: 
“ES atbalsts enerģijas uzkrāšanai” –
risināmie izaicinājumi

Šajā informatīvajā apskatā aprakstīts un analizēts tas, ko 
ES dara saistībā ar enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām, kas dod 
iespēju elastīgi reaģēt uz līdzsvara trūkumu, ko energosistēmā 
rada lielāks variablo atjaunojamo energoresursu avotu 
īpatsvars, piemēram, saules un vēja enerģija. Mūsu uzmanība 
bija vērsta uz ieguldījumiem, kurus finansē no ES budžeta, un 
mēs identificējām septiņas galvenās problēmjomas, kas kavē 
ES atbalstu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izstrādei un 
izvēršanai, un pasākumus to risināšanai:

Komisija atzīst efektīvas pētniecības un inovācijas lielo nozīmi 
ES energosistēmas pārveidošanā un daudzsološu jaunu 
mazoglekļa tehnoloģiju ieviešanā tirgū. No 2014. gada līdz 
2018. gada oktobrim saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, kas ir galvenā Komisijas pētniecības 
programma, 1,34 miljardi EUR tika piešķirti projektiem 
enerģijas uzkrāšanai tīklā vai mazoglekļa mobilitātes 
nodrošināšanai.  Mēs konstatējām, ka Komisija ir veikusi 
pasākumus, lai vienkāršotu pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020”, tomēr ir jāturpina darbs un vēl vairāk jāsamazina 
sarežģītība ES pētniecības finansējuma jomā un jāpalielina 
novatorisku uzņēmumu līdzdalība. Turklāt pastāv risks, ka ES 
nav pietiekami atbalstījusi novatorisku enerģijas uzkrāšanas 
risinājumu izvēršanu tirgū.

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

ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2020 
“MVU instruments darbībā: efektīva un 
inovatīva programma, kuras īstenošanā 
radušās problēmas”

MVU instruments tika izveidots saskaņā ar pētniecības 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai sniegtu atbalstu mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) inovācijai. Tā mērķis ir attīstīt un 
pilnvērtīgi izmantot MVU potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska projektu sākotnējiem posmiem un 
palielinot pētniecības rezultātu komercializāciju privātajā 
sektorā. Tas ir adresēts inovatīviem MVU Eiropas Savienībā un 
16 asociētajās valstīs. Ar kopējo budžetu 3 miljardu EUR 
apmērā 2014.–2020. gada periodā instruments nodrošina 
dotācijas uzņēmumiem ar augstu potenciālu.

Mēs pārbaudījām, vai tas ir paredzēts atbilstošajam MVU 
veidam; vai ir nodrošināts plašs ģeogrāfiskais tvērums; vai 
atlases process ir bijis efektīvs, kā arī, vai Komisija pienācīgi 
uzraudzīja instrumentu.

Mēs secinājām, ka tas sniedz efektīvu atbalstu MVU to 
inovācijas projektu izstrādē, tomēr mēs konstatējām arī risku, 
ka ar šo instrumentu tiek finansēti daži MVU, kurus varētu 
finansēt no tirgus līdzekļiem, ka līdzdalība instrumentā 
ievērojami atšķiras starp iesaistītajām valstīm un neveiksmīgu 
priekšlikumu atkārtota iesniegšana palielina pārvaldības un 
novērtēšanas resursu aizplūšanu, nesniedzot pievienoto 
vērtību.

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