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Акроними
В списъка на акронимите са включени съвместните предприятия и други органи
на ЕС, разгледани в настоящия доклад.
Акроним

Пълно наименование

БП

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

ГД „Научни
изследвания
и иновации“

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на
Европейската комисия

ГКВ

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ЕВРАТОМ

Европейска общност за атомна енергия

ЕОА

В рамките на програма „Хоризонт“ това е единният основен
акт, с който се създават съвместните предприятия.

ЕС

Европейски съюз

ИА

Изпълнителна агенция

ИИЛ

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни
лекарства“

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИНТОСАЙ

Международна организация на върховните одитни
институции

КНЕ

Командировани национални експерти

МОС

Международни одитни стандарти на МФС

МСВОИ

Международни стандарти на върховните одитни институции
от ИНТОСАЙ

МСЕ

Механизъм за свързване на Европа

МФР

Многогодишна финансова рамка

МФС

Международна федерация на счетоводителите
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Акроним

Пълно наименование

НВДД

Непарични вноски за допълнителни дейности

НВОД

Непарични вноски за оперативни дейности

НФО

Национален финансиращ орган

ОЛАФ

Европейска служба за борба с измамите

ОРБК (RAO)

Отговорен разпоредител с бюджетни кредити

ОСО

Обща служба за одит на ГД „Научни изследвания
и иновации“ на Комисията

ПВБ

План за възстановяване след бедствия

ПНД

План за непрекъснатост на дейността

РВК

Рамка за вътрешен контрол на Комисията от 2017 г.

РТГ

Равнище на технологична готовност

СП

Съвместно предприятие

СП Shift2Rail
(S2R)

Съвместно предприятие Shift2Rail (европейска инициатива
в областта на железопътния транспорт)

СФО

Сертификат за финансовите отчети

УС

Управителен съвет

„Хоризонт 2020“

Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕС за научни
изследвания и иновации (за периода 2014—2020 г.)

„Чисто небе“

Съвместно предприятие „Чисто небе“

7РП

Седма рамкова програма за научни изследвания
и технологично развитие (2007—2013 г.)

ABAC

Централна система на Комисията за финансова информация
за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване

ARES

Централна система на Комисията за управление на
документацията
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Акроним

Пълно наименование

ARTEMIS

Съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на
съвместната технологична инициатива за вградени
компютърни системи

COMPASS

Централна система на Комисията eGrants за електронно
управление на безвъзмездната финансова помощ

COSO

Комитет на спонсориращите организации на Комисията
Treadway

EASA

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

ECSEL

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи
за водещи позиции на Европа“

EIT

Европейски институт за иновации и технологии

ENIAC

Европейски консултативен съвет по наноелектроника

EUAN

Мрежа на агенциите на Европейския съюз

EuroHPC

Съвместно предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии

EVM

Управление на постигнатата стойност

F4E

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

ITER

Международен термоядрен експериментален реактор

ITER-IO

Международна организация по термоядрена енергия ITER

MUS

Извадка по парична единица

PMO

Служба за управление и плащане по индивидуални права

SESAR

Съвместно предприятие за изследване на управлението на
въздушното движение в единното европейско небе

TEМ-T

Програма за трансевропейска транспортна мрежа
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Глава 1
Съвместните предприятия на ЕС
и одитът на Европейската сметна палата

8

Въведение
1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на финансите на

Европейския съюз (ЕС) 1. В това си качество ЕСП действа като независим пазител
на финансовите интереси на гражданите на ЕС, като допринася за подобряване на
управлението на финансите на Съюза. Повече информация относно работата на
ЕСП може да се намери в нейните отчети за дейността, годишни доклади относно
изпълнението на бюджета на ЕС, специални доклади, прегледи и становища
относно новоприети или изменени законодателни актове на ЕС или други
решения с отражение върху финансовото управление.

1.2. В рамките на своите правомощия ЕСП извършва проверка на годишните

отчети и свързаните с тях операции на съвместните предприятия на ЕС (наричани
общо „Съвместни предприятия“ или „СП“), които са органи, осъществяващи
публично-частни партньорства, създадени в съответствие с член 187 от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), а в случая на СП „Термоядрен
синтез за енергия“ (F4E) — членове 45—51 от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом).

1.3. В настоящия доклад са представени резултатите от извършения от ЕСП

одит на СП за финансовата 2020 г. Докладът е структуриран по следния начин:
o

В глава 1 се съдържа описание на съвместните предприятия и на естеството
на извършвания одит,

o

В глава 2 са представени общите резултати от одита,

o

В глава 3 е представена Декларацията за достоверност за всяко от деветте
СП, придружена от становището на ЕСП и констатациите и оценките относно
надеждността на годишните отчети на СП и относно законосъобразността
и редовността на свързаните с тях операции, както и всички въпроси
и констатации, които не противоречат на тези становища.

1

Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 169—171.
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1.4. Като цяло, извършеният от ЕСП одит на съвместните предприятия за

финансовата година, приключила на 31 декември 2020 г., потвърждава
положителните резултати, докладвани в предходни години. Чрез декларациите
за достоверност, изготвени за всяко СП, ЕСП изразява:
o

одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите за деветте
съвместни предприятия; и

o

одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността
на операциите, свързани с отчетите, за деветте СП.

1.5. Въпреки това, ЕСП посочва възможни области за подобрение. Те са

описани в параграфи „Други въпроси“, както и в частите, излагащи констатациите
от одита, които не са в противоречие с изразените от Европейската сметна палата
становища.

10

Съвместните предприятия на ЕС
Публично-частни партньорства, използвани като мощен
инструмент за насърчаване на научните изследвания
и иновациите в Европа

1.6. Съвместните предприятия са партньорства между Комисията

и промишления сектор, а в някои случаи и научноизследователски или
междуправителствени организации, създадени съгласно член 187 от ДФЕС,
с изключение на Съвместно предприятие F4E, което е създадено по силата на
членове 45—51 от Договора за Евратом. Съвместните предприятия имат за цел
подпомагане на пазарно ориентирани проекти в стратегически области на
научните изследвания и иновациите. На фигура 1.1са показани деветте
съвместни предприятия и конкретната област на научни изследвания и иновации,
в която осъществява дейност всяко от тях.
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Фигура 1.1 — Съвместните предприятия на ЕС

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Източник: ЕСП.

1.7. В качеството си на самостоятелни правни субекти съвместните

предприятия приемат своя собствена програма за научни изследвания
и предоставят финансиране, главно чрез покани за представяне на предложения.
Изключение от това правило е F4E — съвместното предприятие, което отговаря за
осигуряване на приноса на ЕС към проекта за международен експериментален
термоядрен реактор (ITER), и Съвместното предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC), което предимно
организира обществени поръчки за придобиване и поддръжка на европейски
суперкомпютри.
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1.8. В рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания

и технологично развитие (7РП) въз основа на предложение на Комисията Съветът
е приел регламенти за създаване на първите шест съвместни предприятия:
Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR), Съвместно предприятие „Чисто небе“,
Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ),
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ), Съвместно
предприятие за изпълнение на съвместната технологична инициатива за
наноелектроника (ENIAC) и Съвместно предприятие за изпълнение на
съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи
(ARTEMIS).

1.9. През 2014 г. в рамките на програма „Хоризонт 2020“ дейността на всички

съвместни предприятия, създадени по 7РП, е удължена за допълнителен период
от 10 години (т.е. до 2024 г., а общият финансов принос на ЕС за съвместните
предприятия е удвоен. Освен това са създадени две нови съвместни предприятия
– биотехнологични производства (БП) и Shift2Rail (S2R), а СП ARTEMIS и ENIAC са
обединени в едно съвместно предприятие – „Електронни компоненти и системи
за водещи позиции на Европа“ (вж. фигура 1.2).
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Фигура 1.2 — Развитие на съвместните предприятия на ЕС

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ
ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ПРЕХОД КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Източник: Европейска комисия въз основа на регламентите на Съвета за създаване на
съвместните предприятия, изменен от ЕСП.

14

1.10. Отделните съвместни предприятия се различават по конкретни области

на научни изследвания и иновации, цели и финансиране. В таблица 1.1 е
представен преглед на съществуващите девет СП.

Фигура 1.1 — Преглед на съвместните предприятия на ЕС

Съвместно предприятие

Област на научни
изследвания

Общ брой
служители в
края на 2020 г.
Окончателен (Срочно наети Рамкова програма за
Година на
служители,
бюджет за
научни изследвания
придобиване на
Партньорска ГД
2020 г. (в договорно наети с плащания през
самостоятелност
лица и
млн. евро)
2020 г.
командировани
национални
експерти)

SESAR

СП за Изследване на
управлението на
Управление на въздушното
въздушния трафик
движение
„Единно европейско
небе“

2007 г.

119,5

42

„Хоризонт 2020“,
МСЕ

„Чисто
небе“

СП „Чисто небе“

„Зелена авиация“

2006 г.

356,6

44

„Хоризонт 2020“

ИИЛ

Инициатива за
иновативни
лекарства

Иновативни лекарства

2009 г.

241,6

56

7РП,
„Хоризонт 2020“

ГКВ

СП „Горивни клетки
Горивни клетки и водород
и водород“

2010 г.

103,8

29

7РП,
„Хоризонт 2020“

ECSEL

СП „Електронни
компоненти и
Електронни компоненти и
системи за водещи системи
позиции на Европа“

2014 г.

215,8

31

7РП,
„Хоризонт 2020“

Биотехнологични
производства

2015 г.

196,6

23

„Хоризонт 2020“

Европейска система за
железопътно движение

2016 г.

75,8

24

„Хоризонт 2020“

ГД „Мобилност
и транспорт“
ГД
„Съобщителни
мрежи,
съдържание и
технологии“
ГД „Енергетика“

БП

Shift2Rail
(S2R)

СП
„Биотехнологични
производства“
СП „Иновативни
решения във връзка
с продуктите в
железопътния
сектор“

EuroHPC

СП „Европейски
високопроизводител
ни изчислителни
технологии“

Развитие на
суперкомпютри и
обработка на големи
масиви данни

2020 г.

181,5

15

„Хоризонт 2020“,
МСЕ

F4E

Термоядрен синтез
за енергия (ITER)

Разработване и
демонстриране на
термоядрена енергия

2008 г.

816,4

453

Евратом

ГД „Мобилност
и транспорт“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“
ГД
„Съобщителни
мрежи,
съдържание и
технологии“
ГД „Научни
изследвания и
иновации“

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

Съвместни предприятия в рамките на програма „Хоризонт
2020“

1.11. Тези съвместни предприятия изпълняват специфични части от

стратегията за научни изследвания и иновации на „Хоризонт 2020“ в областта на
транспорта, енергетиката, здравеопазването, биотехнологичните производства
и електронните компоненти и системи.
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1.12. Съвместно предприятие „Чисто небе“ разработва нови поколения по-

екологични въздухоплавателни средства. Основните му постижения до момента
включват демонстрационно съоръжение с незакрит от обтекатели витловентилаторен двигател, крила с ламинарен поток, иновационни роторни лопатки,
двигател с висока степен на сгъстяване за леки хеликоптери, новаторски датчици
за обледяване и усъвършенствани системи на авиониката.

1.13. Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ (ИИЛ)

ускорява развитието на иновативни лекарства, по-специално в областите, в които
съществуват неразрешени медицински или социални нужди. Основните му
постижения до момента включват паневропейска мрежа от стотици болници
и лаборатории за постигане на напредък в разработването на антибиотици,
тестове за подобряване на безопасността на лекарствата, нов подход към
клиничните изпитвания за лечение на деменция и по-добро разбиране на
основните причини за заболявания като диабет, ревматоиден артрит, тежка астма
и разработване на терапевтични средства и диагностика за борба
с коронавирусните инфекции.

1.14. Съвместно предприятие Shift2Rail се стреми към иновации

в железопътния транспорт в подкрепа на изграждането на единното европейско
железопътно пространство. Неговите основни цели включват намаляване
наполовина на разходите за целия жизнен цикъл на железопътния транспорт
и удвояване на неговия капацитет, както и повишаване на надеждността
и точността с до 50 %.

1.15. Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното

движение в единното европейско небе (SESAR) разработва следващото
поколение управление на въздушното движение в съответствие с визията,
заложена в Европейският генерален план за управление на въздушното
движение, и извършва европейското координиране за целите на глобалната
оперативна съвместимост чрез Международната организация за гражданско
въздухоплаване. Примери за неговите основни постижения досега са първият
в света полет с управление на траекторията в четири измерения (3D + време),
услуги за дистанционно управление от контролната кула, безплатно пренасочване
с цел намаляване на емисиите от полетите и горивото, както и безпрепятствен
обмен на информация между всички доставчици и потребители на информация
за управлението на въздушното движение.
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1.16. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) разработва

екологично чисти решения за транспорта, енергетиката и съхранението на
енергия. Примери за основните постижения на ГКВ досега са внедряването на
автобуси с горивни клетки за чист обществен транспорт, изграждането на верига
за създаване на стойност в ЕС за пакети горивни клетки с подобрени
характеристики и с по-ниски разходи, разработването на технология за
електролиза за производство на „зелен водород“; разработването и пускането на
пазара на микро инсталации за комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия (mCHP) за доставка на топло- и електроенергия за жилищни
сгради, както и подобряването на експлоатационните характеристики и на
трайността на материалите и намалени разходи за компоненти и системи. От
2016 г. Съвместното предприятие стартира също така „Инициатива на
регионите“ с участието на над 90 региона и градове, както и 55 партньори от
промишления сектор. Тази инициатива насърчава полезните взаимодействия
и усилията за интелигентно специализиране в Европа.

1.17. Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

изпълнява програма за научноизследователски и иновационни дейности
в Европа, даваща възможност да бъдат оценени наличните възобновяеми
биологични ресурси, които могат да бъдат използвани за производството на
материали на биологична основа. По този начин БП подкрепя изграждането на
устойчиви вериги за създаване на стойност, основани на биотехнологиите.
Примери за основните постижения на БП досега са производството на редица
иновативни продукти на биологична основа.

1.18. Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи

позиции на Европа“ (ECSEL) изпълнява тристранна програма с участието на ЕС,
дружества от промишления сектор и партниращи държави, насочена към
финансиране на електронни компоненти и системи от световен клас. ECSEL
допринася съществено за подобряването на цифровите иновации, като дава
възможност за намиране на интелигентни и устойчиви решения в ключови
сектори като мобилност, здравеопазване, околна среда, енергетика и цифрово
общество. Така то представлява стратегическа програма, която свързва целите на
„Европейския зелен пакт“ и „Европа, подготвена за цифровата ера“, като
същевременно засилва общия капацитет на ЕС за конкурентоспособно
производство.
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1.19. Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни

изчислителни технологии (EuroHPC) е съвместна инициатива между ЕС и други
европейски държави за разработване на глобална суперкомпютърна екосистема
в Европа. Съвместно предприятие EuroHPC придобива правосубектност на
23 септември 2020 г. и за първи път е обект на одит за финансовата 2020 година.

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за
енергия“ (F4E), създадено съгласно Договора за Евратом

1.20. Проектът ITER стартира официално през 1988 г., въпреки че неговите

концептуални дейности и дейностите по разработка са били в ход няколко години
преди това. На 21 ноември 2006 г. участниците в него се договарят официално да
изградят и експлоатират експериментално съоръжение, което да демонстрира по
научен път жизнеспособността на термоядрения синтез като бъдещ устойчив
източник на енергия. Споразумението за ITER влиза в сила на 24 октомври 2007 г.
— датата, на която Международната организация за енергия на базата на ядрен
синтез (ITER-IO) е официално учредена. Тя се намира в Saint-Paul-lès-Durance
(Франция), като основните съоръжения за термоядрен синтез се изграждат в
Cadarache (Франция).

1.21. Проектът ITER включва седем световни партньори: ЕС, представляван от

Европейската общност за атомна енергия (Евратом) 2, Съединените щати, Русия,
Япония, Китай, Южна Корея и Индия. ЕС 3 поема водещата роля с 45 % дял от
разходите за изграждане. Участието в ITER на другите членове е в размер на
около 9 % за всеки от тях (вж. фигура 1.3). Това разпределение на разходите ще
се промени в оперативната фаза на проекта, като ЕС следва да осигури 34 % от
оперативните разходи.

1.22. Около 90 % от вноските на членовете представляват непарични вноски.

Това означава, че вместо да прехвърлят парични средства, членовете осигуряват
компоненти, системи и сгради директно на ITER-IO. Изграждането на ITER включва
над 10 млн. компонента и системи. Разпределението на задачите за
производството във връзка с непаричните вноски се основава както на
интересите, така и на техническия и промишления капацитет на всеки от
2

Членовете на Евратом са държавите — членки на ЕС, и асоциираните страни
Швейцария и Обединеното кралство.

3

Държавите — членки на ЕС, и асоциираните страни Швейцария и Обединеното
кралство.
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членовете. Производството на ключови компоненти е широко споделено
(вж. фигура 1.3). Така например производството на секторите за вакуумни
съдове е споделено между ЕС (пет сектора) и Корея (четири сектора);
централният електромагнит се произвежда в сътрудничество между САЩ и
Япония; изпитването и производството на дивертор е споделено между ЕС,
Русия и Япония; Индия и САЩ носят отговорността за криостатния съд и
системите за водно охлаждане; екраниращата зона ще бъде произведена от
Китай, ЕС, Корея, Русия и САЩ, а всички членове, с изключение на Индия,
участват в производството на магнитите на ITER.

Фигура 1.3 — Вноски на членовете на ITER
Криостатен съд

Русия

Други

Сглобяване

Индия

Магнитни
системи и
електромагнит

Системи с водно
охлаждане

САЩ

ЕС

Диагностика CODAC
(контрол, достъп до
данни и комуникация)
Електрозахранване
и разпределение

Китай
Република Корея

Япония

Разпределение на
непаричните вноски на
членовете на ITER

Компоненти на
вакуумни съдове,
екранираща зона и
дивертор

Сгради

Разбивка на основните
компоненти и системи на ITER

Източник: ЕСП, въз основа на информация от ITER-IO и F4E.

1.23. Около 75 % от тези инвестиции се изразходват за придобиване на нови

знания и създаване на авангардни материали и технологии. Това дава на
европейските високотехнологични сектори и на МСП ценна възможност за
иновации и за разработване на „вторични“ продукти, които могат да бъдат
използвани извън термоядрения синтез, например в по-широк план в енергийния
сектор, въздухоплаването и високотехнологичните инструменти като скенерите
с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

1.24. Европейското съвместно предприятие за ITER и развитие на

термоядрената енергия (Съвместно предприятие F4E) е създадено през
април 2007 г. за период от 35 години като вътрешна агенция, отговаряща за
европейския принос към ITER. Неговите основни цели са да осигури приноса на
Евратом за ITER-IO, която отговаря за изпълнението на проекта ITER, както и да
подсигури дейностите в рамките на широкообхватния подход с Япония с цел
бърза реализация на термоядрената енергия. Съвместното предприятие
координира дейности и провежда необходимите обществени поръчки с цел
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подготвяне на изграждането на демонстрационен термоядрен реактор
и свързаните с него съоръжения, включително на Международното съоръжение
за облъчване на материали за термоядрен синтез.

1.25. Съвместно предприятие F4E се финансира основно от Евратом (около

80 %) и от държавата членка, която е домакин на ITER — Франция (около 20 %).
Съгласно последния прогнозен разчет на Комисията (от 2018 г.) относно общия
бюджет на Евратом, необходим на F4E за финансиране на европейската част от
изпълнението на проекта ITER, той възлиза на около 15 млрд. евро (по текущи
стойности), в т.ч. разходите за ядрената експлоатация в периода 2028—2035 г. 4
Приемащата държава членка (Франция) и държавите — членки на Евратом
(включително асоциираните държави Швейцария и Обединеното кралство),
трябва да предоставят допълнителни 3,3 млрд. евро (по текущи стойности).

1.26. На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от ЕС и Евратом.

Съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС
преходният период за договаряне на ново споразумение за партньорство
с Евратом приключи на 31 декември 2020 г. Обединеното кралство ще стане
асоциирана държава членка на Евратом при равностойни условия като
пълноправните държави членки в очакване на ратифицирането на протокола за
асоцииране на Обединеното кралство към програмите на ЕС, приложен към
Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство
и ЕС. През февруари 2021 г. Съветът на ЕС одобри средства в размер на около
5,6 млрд. евро (по текущи стойности) като принос на Евратом за F4E по МФР за
периода 2021—2027 г.

4

Прогнозните разчети се основават на решения 2013/791/Евратом и (Евратом)
2021/281 на Съвета за изменение на Решение 2007/198/Евратом на Съвета за
създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на
термоядрената енергия за периода 2007—2027 г. и на заключението на Съвета
7881/2018 и свързания с него работен документ на службите на Комисията за периода
на ядрената експлоатация 2028—2035 г.
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Съвместните предприятия са разположени в Европейския
съюз

1.27. Седем съвместни предприятия се намират в Брюксел (SESAR, „Чисто
небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R). EuroHPC се намира в Люксембург, а F4E се
намира в Барселона, Испания (вж. фигура 1.4).

Фигура 1.4 — Съвместни предприятия в Европейския съюз през
2020 г.

Белгия, Брюксел
SESAR
„ЧИСТО НЕБЕ“
ИИЛ
ГКВ
ECSEL
БП
S2R

Люксембург
EUROHPC

Испания,
Барселона
F4E

Франция,
Кадараш
ITER

Източник: ЕСП.

1.28. За изпълнението на своите научноизследователски и иновационни

дейности съвместните предприятия обединяват участници от промишлеността
и от областта на научните изследвания в целия свят. Около 88,5 % от техните
средства се използват за съфинансиране на дейности на участници от държави –
членки на ЕС, и около 11,5 % за съфинансиране на дейности на участници от
държави извън ЕС (вж. фигура 1.5).
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Фигура 1.5 — Участниците в съвместните предприятия са от целия
свят
Участващи държави — членки на ЕС
88,5 % от вноските на ЕС
Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чешка република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция

Участващи държави извън ЕС
11,5 % от вноските на ЕС

Австралия
Бенин
Бразилия
Канада
Кабо Верде
Чили
Китай
Египет
Габон
Хонконг
Исландия
Индия
Израел
Япония
Маршалови острови
Северна Македония
Норвегия
Панама
Руска федерация
Сeнeгaл
Сърбия
Сиера Леоне
Южна Африка
Южна Корея
Швейцария
Тайван
Танзания
Тунис
Турция
Украйна
Обединено кралство
Съединени щати

Източник: ЕСП въз основа на данни от референтната система CORDA.

Съвместните предприятия по 7РП и „Хоризонт
2020“ следват двустранни или тристранни модели на
управление

1.29. Съвместните предприятия имат една и съща правна структура, но всяко

от тях има възможността да определя своите действия съобразно специфичните
характеристики, необходими за осъществяването на научни изследвания
и иновации в различни сектори, които са насочени към различни пазари.
Повечето СП следват двустранен модел, при който Комисията и промишленият
сектор (в някои случаи и научно-изследователската общност) са представени
в управителен съвет и допринасят за дейностите на съвместното предприятие
(„Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, БП и S2R). Останалите прилагат тристранен модел, при
който участващите държави или междуправителствени организации, Комисията
и в повечето случаи партньори от частния сектор участват в управителния съвет
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и допринасят за дейностите на съвместното предприятие (ECSEL, SESAR и
EuroHPC).

1.30. На фигура 1.6 е показана общата структура на управление на
съвместните предприятия.

Фигура 1.6 — Обща структура на управление на съвместните
предприятия

Управителен съвет
Консултативна група
на държавите членки

Научна
консултативна група
Изпълнителен
директор

Звено за вътрешен
одит и
консултативни
функции

Секретарски услуги и
правна служба

Оперативен
отдел

Комуникация и
заинтересовани страни

Финансов контрол

Източник: ЕСП.

Дейностите на съвместните предприятия за научни
изследвания и иновации по 7РП и „Хоризонт 2020“ се
съфинансират от всички членове

1.31. Всички членове участват във финансирането на

научноизследователските и иновационните дейности на съвместните
предприятия. От една страна, Комисията предоставя парични средства по 7РП и
„Хоризонт 2020“ за съфинансиране от ЕС на проекти на съвместните предприятия
в областта на научните изследвания и иновациите. Съвместно предприятие SESAR
също е получило финансиране по програмата за Трансевропейската транспортна
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мрежа (TEN-T) 5 в контекста на предходната многогодишна финансова рамка (МФР
за периода 2007—2013 г.). СП SESAR и EuroHPC получават допълнително
финансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ)6 по настоящата МФР за
периода 2014—2020 г. От друга страна, частните партньори от промишления
и научноизследователския сектор участват с непарични вноски, като изпълняват
научноизследователски и иновационни дейности по проекти на СП, в които
инвестират свои собствени финансови и човешки ресурси, активи и технологии.
В някои случаи участващите държави или междуправителствени организации
допринасят и финансово за дейностите на СП. Както ЕС, така и участващите
държави предоставят парични вноски за финансирането на административните
разходи на съвместните предприятия.

1.32. По предходната МФР за периода 2007—2013 г. съвместните

предприятия управляват около 3,6 млрд. евро, или около 7 % от общия бюджет за
7РП. Тъй като стойността на непаричните вноски от участниците от частния сектор
трябва да бъде най-малко равна на размера на съфинансирането от ЕС,
средствата от ЕС в размер на 3,6 млрд. евро привличат около 8,7 млрд. евро за
научноизследователски и иновационни проекти по 7РП.

1.33. По текущата МФР за периода 2014—2020 г. съвместните предприятия

управляват около 7,7 млрд. евро или около 10 % от общия бюджет за „Хоризонт
2020“. Както е показано на фигура 1.7, това финансиране от ЕС обаче се очаква да
привлече други средства в размер на около 19,7 млрд. евро за проекти в областта
на научните изследвания и иновациите по областите от „Хоризонт 2020“, които са
разпределени за съвместните предприятия, в т.ч. директните вноски на
участващите държави в ECSEL и EuroHPC.

5

350 млн. евро.

6

SESAR: 10 млн. евро; EuroHPC: 100 млн. евро.
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Фигура 1.7 — Парични вноски от ЕС за съвместните предприятия
и привлечени вноски от други членове по „Хоризонт 2020“
Финансови ресурси на съвместните
предприятия
19,7 млрд. евро

„Хоризонт 2020“
76,4 млрд. евро

НВДД на други
членове
3,1 млрд. евро

НВОД на други
членове
8,8 млрд. евро

Парично
участие на ЕС
7,7 млрд. евро

Източник: ЕСП.

1.34. По отношение на „Хоризонт 2020“ в съответните учредителни

регламенти на СП са определени както максималният размер на паричните
вноски на ЕС, така и минималният размер на непаричните и/или паричните
вноски 7 на членовете от частния сектор и другите партньори за проектите на СП
в областта на научните изследвания и иновациите по „Хоризонт
2020“ (вж. фигура 1.8).

7

В случая на SESAR вноските на участниците от частния сектор и на Евроконтрол се
определят в отделни споразумения.
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Фигура 1.8 — Вноски на членовете за срока на функциониране на
съвместните предприятия (в млн. евро)
Хоризонт 2020

7РП и TEN-T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

3 000

SESAR

SESAR

„Чисто небе“

„Чисто небе“

ИИЛ
ГКВ
Artemis
Eniac

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

ИИЛ
ГКВ
ECSEL
БП
СП Shift2Rail (S2R)
EuroHPC
Максимална вноска на ЕС
Минимална вноска на членовете от частния сектор в дейностите на СП (НВОД)
Минимална вноска на членовете от частния сектор в допълнителни дейности на СП (НВДД)
Вноски на други партньори

Източник: ЕСП.

1.35. По програма „Хоризонт 2020“ има два вида вноски на членовете от

частния сектор: непарични вноски за оперативни дейности (НВОД) и непарични
вноски за допълнителни дейности (НВДД). За повече подробности вж. каре 2.1.

1.36. За 2020 г. общият бюджет за плащания на всички съвместни

предприятия възлиза на 2,3 млрд. евро (2019 г. — 1,9 млрд. евро). За 2020 г.
бюджетът за плащания на осемте съвместни предприятия, изпълняващи
дейности по програмата за научни изследвания, възлиза на 1,5 млрд. евро
(2019 г. — 1,2 млрд. евро), и 0,8 млрд. евро за F4E (2019 г. — 0,7 млрд. евро).

1.37. В края на 2020 г. в съвместните предприятия в рамките на „Хоризонт

2020“ са ангажирани 241 служители (срочно наети и договорно наети служители)
и девет командировани национални експерти (2019 г. — 229 служители и осем
командировани национални експерти). В Съвместно предприятие F4E работят
433 служители (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети
служители) и двама командировани национални експерти (2019 г. — 437
служители и двама командировани национални експерти). Фигура 1.9 съдържа
информация за броя на заетите длъжности в съвместните предприятия в края на
2019 г. и 2020 г.
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Фигура 1.9 — Брой на заетите длъжности в съвместните
предприятия в края на 2019 г. и 2020 г.
Преглед на персонала на СП
10

2

Персонал на СП по програма „Хоризонт 2020“
11

СП БП, 2020 г.

23

СП БП, 2019 г.

22

СП S2R, 2020 г.

22

СП S2R, 2019 г.

21

0
0
2
2

СП ИИЛ, 2020 г.

2

52

СП ИИЛ, 2019 г.
8
229

9

666
437

674

СП ГКВ, 2020 г.
СП ГКВ, 2019 г.

433

СП „Чисто небе“, 2020 г.

241

СП ECSEL, 2020 г.
Общо
СП по
програма
„Хоризонт
2020“ за
2020 г.

F4E
за 2019 г.

Общ брой служители в активна заетост

СП ECSEL, 2019 г.
F4E
за 2020 г.

Общо
СП за 2019 г.

СП SESAR. 2020 г.
Общо
СП за 2020 г.

СП SESAR, 2019 г.

1

2

27

1
42

СП „Чисто небе“, 2019 г.
Общо
СП по
програма
„Хоризонт
2020“ за
2019 г.

1

52

27

1

40
29

2

0

29

0

35
38

3
2

Командировани национални експерти (КНЕ)

Общ брой служители в активна заетост

Командировани национални експерти (КНЕ)

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

Разпоредбите в областта на бюджета и освобождаването от
отговорност са сходни за всички съвместни предприятия

1.38. Европейският парламент и Съветът отговарят за годишните бюджетни

процедури и процедурите по освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия. На фигура 1.10 е
представен графикът на процедурата по освобождаване от отговорност във
връзка с изпълнението на бюджета.
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Фигура 1.10 — Годишна процедура по освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

ЕСП приема
предварителни
констатации и
оценки за СП

ЕСП изпраща своя Годишен
доклад за СП на Европейския
парламент и на Съвета, в т.ч.
Декларацията за
достоверност

До 1 юни на
годината „n+1“

До 15 ноември на
годината „n+1“

До 1 март на
годината „n+1“

До 1 юли на
годината „n+1“

СП изпращат своите
предварителни
отчети на ЕСП

СП приемат
своите
окончателни
отчети

Източник: ЕСП.

Съветът приема препоръки
относно освобождаването
от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета
на СП и ги изпраща на
Европейския парламент

До средата на
февруари на годината
„n+2“

От декември на годината
„n+1“ до края на януари
на годината „n+2“
Изслушвания на директорите на
СП пред Комисията по
бюджетен контрол на ЕП (CONT)
и Бюджетния комитет на Съвета

До края на март на
годината „n+2“
Приемане на
докладите на ЕП на
пленарно заседание —
ЕП решава дали да
одобри или да отложи
освобождаването от
отговорност
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Нашият одит
Правомощията на ЕСП включват извършване на одит на
годишните отчети на съвместните предприятия
и свързаните с тях операции

1.39. Съгласно разпоредбите на член 287 от ДФЕС, Европейската сметна

палата извърши одит на:
a)

годишните отчети на деветте съвместни предприятия за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и на

b)

законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции.

1.40. Въз основа на резултатите от извършения от нея одит Европейската

сметна палата представя на Европейския парламент и на Съвета Декларация за
достоверност за всяко съвместно предприятие относно надеждността на неговите
годишни отчети, както и относно законосъобразността и редовността на
свързаните с тези отчети операции. При необходимост ЕСП допълва
Декларациите за достоверност със значими одитни констатации (вж. глава 3).

1.41. Съгласно член 70, параграф 6 и член 71 от Финансовия регламент на ЕС

одитът на надеждността на отчетите на всички съвместни предприятия е
възложен на независими външни одиторски дружества. В съответствие
с международните одитни стандарти ЕСП провери качеството на дейността,
извършена от външните одиторски дружества, и получи достатъчна увереност, че
може да разчита на техните резултати при формулирането на своите одитни
становища относно надеждността на годишните отчети на съвместните
предприятия за 2020 г.

Одитът на Европейската сметна палата набелязва ключови
рискове, както и начините за справяне с тях

1.42. Одитите на ЕСП се разработват с оглед на разглеждането на основните
установени рискове. Годишните одити на годишните отчети на съвместните
предприятия за 2020 г. и на свързаните с тези отчети операции вземат предвид
извършената от ЕСП оценка на риска, която е представена накратко по-долу.
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Рискът за надеждността на отчетите на съвместните предприятия е
нисък до среден

1.43. Европейската сметна палата счита, че като цяло рискът за надеждността

на годишните отчети е нисък. Отчетите на съвместните предприятия се изготвят
въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни
стандарти за публичния сектор. ЕСП отбеляза закъснения (БП) и слабости (ECSEL,
EuroHPC) в процедурата за докладване на непаричните вноски.

Рискът за законосъобразността и редовността на приходите като
цяло е нисък

1.44. Приходите на съвместните предприятия през 2020 г. се състоят главно от

финансовите вноски от бюджетите на Комисията за „Хоризонт 2020“ и за Евратом.
Както е посочено в регламентите за съвместните предприятия, бюджетите
и произтичащите от тях приходи се съгласуват с бюджетните органи по време на
годишната бюджетна процедура.

Рискът за законосъобразността и редовността на плащанията за
персонал и административни разходи като цяло е нисък

1.45. Рискът, свързан със законосъобразността и редовността на плащанията,

беше счетен за нисък за плащанията за персонал и административните разходи,
тъй като става въпрос основно за рутинни плащания. Освен това заплатите се
администрират от Службата за управление и плащане по индивидуални права на
Комисията (PMO), която ЕСП одитира в рамките на своите специфични оценки на
административните разходи. В последните години ЕСП не е констатирала
съществени грешки, свързани с разходите за персонал. Рискът за
законосъобразността и редовността на процедурите за набиране на персонал
като цяло е нисък, но той е оценен като среден при съвместните предприятия,
които набират висок брой служители през първите години на дейността си
(EuroHPC), или когато в миналото са били открити сериозни слабости при
набирането на служители (F4E).
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Рискът за законосъобразността и редовността на оперативните
плащания като цяло е на средно ниво

1.46. За междинните и окончателните плащания на безвъзмездна финансова

помощ рискът беше оценен като цяло на средно ниво, тъй като те се основават на
подадените от бенефициентите декларации за разходи, които обикновено са
сложни. Освен това при плащанията на безвъзмездна финансова помощ по
„Хоризонт 2020“ сертификатите за финансовите отчети (СФО) 8 се изискват от
бенефициента само за окончателните плащания (принцип на доверие). Що се
отнася до процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, рискът
като цяло се оценява като нисък. Той обаче е оценен като среден за Съвместно
предприятие EuroHPC, което е въвело своите процедури за отпускане на такова
финансиране едва през 2019 г.

1.47. По отношение на плащанията по договори и процедурите за възлагане

на обществени поръчки рискът е оценен като нисък за тези съвместни
предприятия, които изпълняват дейности по 7РП и „Хоризонт 2020“, като се има
предвид ограниченият брой такива процедури, управлявани от тях. Рискът беше
повишен до среден за F4E поради сложните процедури за възлагане на
обществени поръчки за договори с висока стойност, както и за Съвместно
предприятие EuroHPC, което е установило своите процедури за възлагане на
обществени поръчки едва през 2019 г.

Рискът за управлението на бюджета е нисък до среден

1.48. Рискът е оценен на ниско до средно ниво поради слабости,

наблюдавани при планирането и мониторинга на бюджета, свързани със
сложността и многогодишния характер на договорите (F4E, EuroHPC) и действията
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по „Хоризонт 2020“, или с факта,
че съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“ не вземат изцяло предвид

8

СФО е фактически доклад, изготвен от независим одитор или държавен служител.
Целта му е да позволи на Комисията или на органа на ЕС, отпускащ безвъзмездна
финансова помощ, да провери дали разходите, декларирани във финансовите отчети,
са допустими. В рамките на „Хоризонт 2020“ се представя отделен СФО за всеки
бенефициент (и свързана трета страна), който подава заявление за възстановяване на
преки действителни разходи и единични разходи на обща стойност 325 000 евро или
повече. По принцип „Хоризонт 2020“ предвижда по един СФО за всеки бенефициент
за целия проект, който да бъде представен в края на проекта заедно с окончателния
доклад.
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натрупаните неизползвани бюджетни кредити за плащания от предходни години,
когато определят бюджетните нужди за годината (SESAR, ECSEL и ИИЛ).

Рискът за доброто финансово управление е нисък до среден

1.49. Въпреки че оценката на доброто финансово управление не е конкретна

одитна цел, ЕСП установи някои свързани с него проблеми, предимно в областите
за определяне на безвъзмездна финансова помощ, както и при човешките
ресурси и проектното управление на F4E.

Други рискове

1.50. Ограниченията за пътуване, произтичащи от пандемията от COVID-19, ни

попречиха да извършваме проверки на място, да проведем лично интервюта със
служителите на одитираните обекти и значително усложниха получаването на
оригинални документи. Вместо това ЕСП извърши документни проверки
и дистанционни интервюта с одитираните обекти. Въпреки че липсата на
физически проверки на място може да увеличи риска от неразкриване на грешки,
ЕСП получи достатъчно одитни доказателства от одитираните обекти, за да
приключи работата си и да формулира заключение по нея.

Одитен подход на ЕСП по отношение на плащанията на
безвъзмездна финансова помощ

1.51. През 2018 г. и 2019 г. ЕСП провери, въз основа на извадка, последващите

одити, извършени от Общата служба за одит (ОСО) на ГД „Научни изследвания
и иновации“ на Комисията и от ангажирани от нея външни одитори. Както е
посочено в съответната глава от годишните доклади на ЕСП за 2018 г., 2019 г.
и 2020 г.9, тези прегледи разкриха трайни слабости в качеството на одита
и методологични различия, които са довели до занижаване на процента грешки
за плащанията по „Хоризонт 2020“. Освен това процентът остатъчни грешки,
9

Вж. Годишния доклад на ЕСП за 2018 г., глава 5 (точки 5.31—5.34), Годишния доклад
на ЕСП за 2019 г., глава 4 (точки 4.28 и 4.29) и Годишния доклад на ЕСП за 2020 г., глава
4 (точки 4.23—4.30), в които се посочва, че за разлика от метода на изчисление на ЕСП,
представителният процент грешки на ОСО за всяка одитирана операция по „Хоризонт
2020“ се изчислява въз основа на общата сума, посочена в декларацията за разходи,
а не на сумата на съответния разходен елемент, попаднал в извадката за подробен
одит и повторно извършване на одит.
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докладван от съвместните предприятия с дейности по „Хоризонт
2020“ в съответните им годишни отчети за дейността, не може да бъде сравнен
пряко с процента грешки, публикуван в Годишния доклад на ЕСП за 2020 г.
относно разходите на Комисията за научни изследвания 10.

1.52. Ето защо по отношение на одита на плащанията на безвъзмездна

финансова помощ от СП ЕСП допълни действията за получаване на увереност от
последващия одит с подробен одит при бенефициентите (преки проверки по
същество) за извадка от операции за плащане на съвместните предприятия. Тези
операции бяха избрани на случаен принцип (извадка по парична стойност —
MUS) от всички междинни и окончателни плащания на безвъзмездна финансова
помощ, извършени през 2020 г. от седемте съвместни предприятия, изпълняващи
дейности по 7РП и програма „Хоризонт 2020“ 11.

1.53. За всяко съвместно предприятие ЕСП изготви своето становище за

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания въз
основа на отделни оценки на следните количествени елементи:
a)

представителния процент грешки и процента остатъчни грешки за всяко
отделно СП въз основа на резултатите от последващите одити на Комисията
по отношение на техните плащания на безвъзмездна финансова помощ.
Това включи оценка на точността и пълнотата на изчисленията на
представителния процент грешки и процента остатъчни грешки;

b)

процента грешки въз основа на резултатите от извършените от ЕСП
проверки по същество; и

c)

процента грешки в операциите на конкретно съвместно предприятие
в рамките на извършените от ЕСП проверки по същество.

10

За разлика от процента грешки, изчислен от ЕСП, процентът остатъчни грешки,
получен от съвместните предприятия (въз основа на резултатите от последващия одит
и съобразно формулата на ОСО от стратегията за последващ одит на „Хоризонт 2020“),
включва корекциите на всички грешки, открити в одитираните плащания, както
и корекциите на системните грешки в непроверените плащания на одитираните
бенефициенти (така нареченото „разширяване“).

11

Съвместно предприятие EuroHPC беше изключено, тъй като през 2020 г. е извършило
само плащания за авансово финансиране по своите споразумения за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ.
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Глава 2
Обобщено представяне на одитните резултати
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Въведение
2.1. В настоящата глава се прави преглед на резултатите от извършения от ЕСП

годишен финансов одит и одита на съответствието на съвместните предприятия
за финансовата 2020 година, както и на констатациите и оценките, свързани
с хоризонталните въпроси на управлението, възникнали в хода на одита.
Декларациите за достоверност (одитни становища) относно надеждността на
отчетите на съвместните предприятия и относно законосъобразността
и редовността на операциите, свързани с тези отчети, както и всички въпроси
и констатации, които не противоречат на тези становища, са представени
в глава 3 от този доклад.
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След извършения годишен одит за
2020 г. ЕСП изрази одитни становища
без резерви за всички съвместни
предприятия
2.2. Като цяло извършеният от ЕСП одит на годишните отчети на съвместните

предприятия за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 г., както
и на свързаните с тези отчети операции, потвърждава положителните резултати,
докладвани през предишни години.

Одитни становища без резерви относно надеждността на
отчетите на всички съвместни предприятия

2.3. Европейската сметна палата изрази одитни становища без резерви

относно годишните отчети на всички съвместни предприятия. ЕСП счита, че тези
отчети дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото
състояние на съвместните предприятия към 31 декември 2020 г., както и за
резултатите от тяхната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на приложимите
финансови регламенти и счетоводните правила, приети от отговорния
счетоводител на Комисията.

Обръщане на внимание относно участието на ЕС в разходите по
проекта ITER

2.4. В сравнение с годишните отчети за 2019 г., които представят разчета на

разходите за приключване на проекта само с кредитната система на ITER,
Съвместно предприятие F4E значително е подобрило качеството на
информацията в годишните отчети за 2020 г., като е предоставило разчета на
общите разходи за изпълнение на своите задължения по проекта ITER, които са
оценени на 17,97 млрд. евро (по стойности за 2020 г.). В параграфа „Обръщане на
внимание“ ЕСП акцентира върху факта, че всяка промяна в ключовите допускания
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относно оценката и експозицията на риска 12 може да доведе до значително
увеличение на разходите и/или допълнително забавяне на изпълнението на
проекта ITER 13.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на приходите, свързани
с отчетите, за всички съвместни предприятия

2.5. За всички съвместни предприятия Европейската сметна палата изразява

одитно становище без резерви относно законосъобразността и редовността на
свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г.
Европейската сметна палата счита, че операциите са законосъобразни и редовни
във всички съществени аспекти.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите, за всички съвместни предприятия

2.6. За всички съвместни предприятия Европейската сметна палата изразява

одитно становище без резерви относно законосъобразността и редовността на
плащанията, свързани с годишните отчети за годината, приключила на
31 декември 2020 г. Европейската сметна палата счита, че операциите са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

12

Рисковата експозиция е прогнозната стойност на въздействието на риска(овете),
умножена по вероятността на риска(овете), свързан(и) с дадена дейност.

13

Параграфът за обръщане на внимание се използва, за да се привлече вниманието към
въпрос, който не представлява съществена неточност в отчетите, но е изключително
важен за разбирането на тези отчети.
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2.7. На фигура 2.1 е представен преглед на развитието на годишните одитни
становища на ЕСП относно годишните отчети на съвместните предприятия
и относно приходите и плащанията от 2018 г. до 2020 г.

Фигура 2.1 — Развитие на становищата на ЕСП относно съвместните
предприятия от 2018 г. до 2020 г.
Плащания
Приходи
Отчети

2018 г.

2019 г.

2020 г.
Становища
Становище без резерви
Становище с резерви
Отрицателно становище

Източник: ЕСП.
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Констатациите на ЕСП са насочени
към различни области, в които е
необходимо подобрение
2.8. Без да противоречи на изразените от нея становища, Европейската сметна

палата отправя редица констатации и оценки с цел да подчертае елементите,
които имат нужда от подобрение, в областите на бюджетното и финансовото
управление, непаричните вноски, рамката за вътрешен контрол и мониторинг на
плащанията на безвъзмездна финансова помощ, човешките ресурси,
процедурите за възлагане на обществени поръчки и доброто финансово
управление. Тези констатации и оценки, които са подробно изложени в глава 3,
и някои хоризонтални въпроси, свързани с управлението, са обобщени по-долу.

Трайни слабости при годишното планиране на плащанията

2.9. В случая на Съвместно предприятие EuroHPC са извършени значително помалко авансови плащания от планираното по договори, свързани
с придобиването на суперкомпютри, и споразумения за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ. Това е довело до ниска степен на усвояване от
около 23 % на оперативния бюджет за плащания.

2.10. През 2020 г. СП ECSEL е мобилизирало повторно 57,2 млн. евро

неизползвани бюджетни кредити за плащания в оперативния бюджет за
дейности по „Хоризонт 2020“. То обаче е успяло да използва само 70 % от тези
средства, преди да използва бюджетните кредити за годината. По подобен начин
Съвместното предприятие „Чисто небе“ не е използвало повторно задействания
бюджет за оперативни плащания за проектите по „Хоризонт 2020“ на стойност
около 13 млн. евро, преди да използва бюджетните кредити за плащания за
годината.

Действие 1
В съответствие с финансовите правила съвместните предприятия следва да
използват повторно задействаните бюджетни кредити за плащания от
предходни години, преди да използват новите бюджетни кредити за
плащания от текущата година.
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Степента на изпълнение на дейностите на съвместните
предприятия по „Хоризонт 2020“ и равнището на вноските
на членовете от частния сектор биха могли да бъдат
подобрени
Въпреки че съвместните предприятия почти изцяло са изпълнили
своите дейности по 7РП и TEN-T…

2.11. Съвместните предприятия, изпълняващи дейности по 7РП и програма

TEN-Т (МФР за периода 2007—2013 г.), са SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ и ECSEL.
През 2020 г. три съвместни предприятия (ИИЛ, ГКВ и ECSEL) все още са в етап на
приключване на съответните си дейности по 7РП. През 2020 г. Съвместно
предприятие SESAR е възстановило на членовете надплатените парични вноски,
получени за проекти по 7РП и TEN-T.

2.12. В таблица 2.1 е представен общ преглед на вноските на членовете за

дейностите по 7РП на тези съвместни предприятия в края на 2020 г. Тези вноски
са постигнали средно 91 % от целевите нива, определени в учредителните
регламенти на съвместните предприятия за целия програмен период на 7РП.

Таблица 2.1 — Вноски на членовете по програмите по 7РП и TEN-Т
(в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния
регламент на СП)

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Други
членове
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Общо
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Съвместни
предприятия по
7РП
SESAR 1
„Чисто небе 1“
ИИЛ 1
ГКВ 1
Общо

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

ЕС
610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Други
членове
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Общо
1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Степен на
усвояване

ЕС

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %
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2.13. В нарушение на разпоредбите на учредителните регламенти за ARTEMIS
и ENIAC годишните доклади и отчети на ECSEL за 2020 г. не оповестяват разчетите
на
o

финансовите вноски на участващите държави за проектите на ARTEMIS и
ENIAC по 7РП (в размер на най-малко 1,8 пъти оперативния финансов принос
на ЕС), и

o

непаричните вноски на научноизследователските и развойни организации,
участващи в проекти по 7РП на ARTEMIS и ENIAC (на стойност най-малко
размера на вноската на членовете от публичния сектор).

…някои СП срещат трудности при изпълнението на дейности по
„Хоризонт 2020“

2.14. В края на 2020 г. — седмата година от десетгодишния им жизнен цикъл,

съвместните предприятия са постигнали различен напредък по отношение на
целевите нива за вноските, определени в съответните им учредителни
регламенти за дейностите по „Хоризонт 2020“ (МФР 2014—2020 г.). Тези различия
могат отчасти да се дължат на различните области на научните изследвания,
в които работят съвместните предприятия. Например Съвместно предприятие
ИИЛ има продължителни проекти поради естеството на научните изследвания
и големия мащаб на глобалните консорциуми, които ги изпълняват. Тази ситуация
поражда риск равнището на административните ресурси, необходими за
своевременното управление на тези средства, да се окаже недостатъчно поради
едновременното изпълнение на все по-голям брой проекти от множество
програми по МФР. Съвместно предприятие EuroHPC, за което 2020 г. е втората
година на работа, все още не разполага с надеждни процедури за валидиране
и сертифициране на непаричните вноски, декларирани от членовете от частния
сектор и участващите държави.

2.15. В таблица 2.2 е представен общ преглед на вноските на членовете за

дейностите на съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“ в края на 2020 г. Към
края на 2020 г. тези съвместни предприятия са постигнали средно 62 % от
целевите нива за вноските на своите членове, ако се вземат предвид непаричните
вноски за допълнителни дейности, и само 54 %, ако те се изключат.
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Таблица 2.2 — Вноски на членовете в рамките на програма
„Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП
и правни решения)

1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

Съвместни
предприятия по
програма
„Хоризонт 2020“

1 585,0

SESAR 2020

3 948,8

„Чисто небе 2“

3 276,0
1 045,0

ЕС

Докладвани
Валидирани
невалидирани
НВОД
НВОД

441,6

358,3

93,2

1 451,0

604,4

136,3

ИИЛ 2

643,2

380,0

263,0

ГКВ 2

498,6

20,6

35,0

4 012,5

ECSEL

944,9

574,6

896,5

3 574,3
868,0

БП
Shift2Rail (S2R)

603,2
297,7

57,8
131,1

53,7
93,1

1 444,0

EuroHPC

190,9

28,9

0,0

19 753,5

Общо

5 071,1

2 155,7

1 570,8

НВДД

Няма
данни
1 144,2
Няма
данни
1 095,0
Няма
данни
929,2
204,8
Няма
данни
3 373,2

Процент на
изпълнение без
НВДД

585,0

Общо

Процент на
изпълнение с
НВДД

ЕС

НВОД и
парични НВДД на
вноски на други
членове
други
(2)
членове
(1)
Няма
1 000,0
данни
1 228,5
965,3
Няма
1 638,0
данни
95,0
285,0
Няма
2 827,5
данни
504,6 2 234,7
350,0
120,0
Няма
908,0
данни
8 551,6 3 605,0

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

893,1

56 %

56 %

3 335,9

84 %

73 %

1 286,2

39 %

39 %

1 649,2

158 %

73 %

2 416,0

60 %

60 %

1 643,9
726,7

46 %
84 %

53 %
70 %

219,8

15 %

15 %

12 170,8

62 %

54 %

Общо

(1) Непарични вноски за оперативни дейности на съвместните предприятия
(2) Непарични вноски за други дейности извън работния план на съвместните предприятия

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

Членовете от частния сектор допринасят значително повече за
допълнителни дейности извън работните планове на съвместните
предприятия

2.16. Членовете от частния сектор трябва да предоставят различни видове

непарични вноски за съвместните предприятия, изпълняващи дейности по
„Хоризонт 2020“. В случая на четири съвместни предприятия („Чисто небе“, ГКВ,
БП и S2R) членовете от частния сектор трябва също така да предоставят през
целия жизнен цикъл на предприятията минимални непарични вноски под
формата на допълнителни дейности, извършвани извън работните планове на
съвместните предприятия, но които допринасят за общите им цели (вж. каре 2.1).
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Каре 2.1
Непарични вноски на членовете от частния
сектор за оперативните дейности на
съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“
(за всички СП)

Непарични вноски на членовете от частния
сектор за допълнителните дейности на
съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“
(единствено за „Чисто небе“, ГКВ, БП и S2R)

Както е предвидено във всички учредителни
регламенти на съвместните предприятия,
членовете от частния сектор следва да
предоставят принос с определен минимален
размер за общите разходи за проектите на
съвместните предприятия в областта на
научните изследвания и иновациите по
програма „Хоризонт 2020“ (НВОД). НВОД се
състоят от общите разходи, направени от
членовете от частния сектор при изпълнението
на научноизследователските и иновационно
дейности на съвместните предприятия, като от
тези разходи се приспада приносът на другите
членове на съвместното предприятие
(съфинансиране от ЕС, вноски от участващите
страни или междуправителствените
организации), както и всякакви други вноски на
ЕС за покриването на тези разходи. Съгласно
член 4, параграф 3 от учредителните регламенти
на СП тези НВОД трябва да се декларират
ежегодно на СП, а съответните разходи да се
сертифицират от независим външен одитор.
Сертифицираните и валидирани НВОД се
признават в годишните отчети на съвместните
предприятия.

Съгласно член 4, параграф 2, буква б) от
съответния учредителен регламент на тези
четири СП, членовете от частния сектор също
трябва да предоставят минимален размер на
непарични вноски по отношение на
„допълнителните дейности“ извън работния
план и бюджета на СП, но попадащи в обхвата
на общите цели на СП (НВДД). Съответните
дейности следва да бъдат определени в
годишен план за допълнителните дейности,
като се посочи разчетната стойност на вноските.
Съгласно член 4, параграф 4 от учредителните
регламенти разходите, направени за
извършване на допълнителни дейности, следва
да бъдат сертифицирани от независим външен
одитор и не подлежат на одит от страна на ЕСП
или от друг орган на ЕС. Общият размер на
сертифицираните и валидирани НВДД е
оповестен в бележките към годишните отчети
на СП.

2.17. Както показва таблица 2.2, до края на 2020 г. членовете на съвместните

предприятия от частния сектор, участващите държави или междуправителствени
организации са предоставили 7,1 млрд. евро, или 58 % от договорените вноски
в размер на общо около 12,2 млрд. евро. Тази сума се състои от 3,7 млрд. евро 14
непарични вноски за собствените дейности на съвместните предприятия по
програма „Хоризонт 2020“ (НВОД) и 3,4 млрд. евро непарични вноски за
допълнителни дейности извън работните програми на съвместните предприятия
(НВДД).

2.18. На фигура 2.2 е показано развитието на средния размер непарични

вноски на членовете от частния сектор за периода 2017—2020 г. Въпреки
значителното увеличение и важността на НВДД, няма задължение свързаните
с тях вноски да бъдат оповестявани в годишните отчети и следователно ЕСП ги

14

От тази сума около 2,1 млрд. евро (57 %) са сертифицирани в края на 2020 г.
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изключи от одитния си обхват 15. В следствие на това съществува риск НВДД да не
бъдат изцяло съгласувани с целите на СП. В случаите, когато учредителният
регламент не определя минимални нива за НВОД, а само за НВДД („Чисто небе“,
ГКВ и БП), съвместните предприятия считат, че членовете от частния сектор могат
да изпълнят задължението си за непарични вноски с НВДД.

Фигура 2.2 — Развитие на непаричните вноски на членовете от
частния сектор
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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2018 г.
Среден размер на НВОД
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2020 г.

Среден размер на НВДД

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

По отношение на оперативните разходи съвместните предприятия
срещат сериозни пречки при получаването на парични вноски от
членовете от частния сектор

2.19. По отношение на БП обаче, общият размер на НВДД на членовете от

промишления сектор, изчислен в края на 2020 г., е достигнал едва около
половината от минималната целева сума, определена в учредителния регламент

15

Член 4, параграф 4 от съответните учредителни регламенти на съвместните
предприятия.
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на Съвместното предприятие. Освен това, въпреки специалното изменение на
неговия учредителен регламент през 2018 г., с което се дава възможност на
членовете от промишления сектор да отчитат своите парични вноски на ниво
проекти за поне 182,5 млн. евро, тези членове не са направили никакви
допълнителни парични вноски за оперативните разходи на Съвместното
предприятие през 2020 г. Това показва, че СП среща значителни трудности при
получаването на такъв принос от членовете от частния сектор и че минималното
целево ниво няма да бъде постигнато до края на програма „Хоризонт 2020“.
Поради тази причина Комисията (ГД „Научни изследвания и иновации“) е
намалила паричните си вноски в СП със 140 млн. евро. Това значително
намаляване на вноските на членовете е породило риск за изпълнението на
планираните от СП научно изследователски и иновационни действия по програма
„Хоризонт 2020“.

Вече са поети задължения за около 77 % от
научноизследователските и иновационни дейности на съвместните
предприятия по „Хоризонт 2020“

2.20. В края на 2020 г. съвместните предприятия са били приключили всички

процедури за представяне на предложения за съответните им програми за
научни изследвания и иновации по „Хоризонт 2020“. По отношение на тези
покани останалите членове на СП (членовете от частния сектор, участващите
държави и други международни организации) са се ангажирали да предоставят
непарични вноски, като инвестират свои собствени финансови ресурси, човешки
ресурси, активи и технологии (НВОД).

2.21. Както е показано в таблица 2.3, в края на 2020 г. съвместните

предприятия вече са били възложили и/или сключили договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, постигайки (средно) 88 % от максималния
размер на паричните вноски, налични за съфинансиране на дейностите им по
„Хоризонт 2020“. Успоредно с това други членове са се ангажирали да
предоставят непарични вноски за тези проекти за (средно) 68 % от целевите нива
за техните НВОД и оперативни парични вноски, определени в съответните
регламенти за учредяване на СП. Това е довело до изчислен среден процент на
изпълнение 77 % от програмата на съвместните предприятия за
научноизследователска и иновационна дейност по „Хоризонт 2020“ в края на
2020 г.
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Таблица 2.3 — Хоризонт 2020“: поети задължения за вноски на
членовете в края на 2020 г. (в млн. евро)
Вноски на членовете за оперативни
разходи
(съгласно учредителния регламент на
СП и правни решения)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

Общо

950,0 1 505,8
1 189,6 2 905,6
1 595,4 3 190,8
76,0
722,0
2 787,5 3 957,2
475,3 1 291,1
336,5
721,0
796,0 1 222,0
8 206,3 15 515,5

Съвместни
предприятия по
програма
„Хоризонт 2020“
SESAR 2020
„Чисто небе 2“
ИИЛ 2
ГКВ 2
ECSEL (1)
БП (2)
Shift2Rail (S2R)
EuroHPC (1)
Общо

Поети задължения
за съфинансиране
от ЕС

548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

НВОД и
парични
вноски на
други
членове
(прогнозно
изчисление)

%

573,7 60 %
717,6 60 %
1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

Общо

Степен на
изпълнение на
програмата

ЕС

НВОД и
парични
вноски на
други
членове

Възложени и/или подписани договори и споразумения за
безвъзмездна финансова помощ (към 31.12.2020 г.)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Вноските на другите членове включват вноските от участващите държави
(2) целеви нива за вноските на НВОД съгласно договореното в годишните работни планове на СП и намалени оперативни парични вноски

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

Вътрешният контрол по отношение на плащанията на
безвъзмездна финансова помощ като цяло е ефективен
Повечето съвместни предприятия са приложили новата рамка за
вътрешен контрол на Комисията

2.22. Съвместните предприятия са въвели надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. С изключение на Съвместно предприятие EuroHPC, през 2020 г.
съвместните предприятия изцяло са приложили новата рамка за вътрешен
контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за вътрешен
контрол. Тези СП са разработили съответни показатели за всички принципи на
вътрешния контрол, извършили са годишни самооценки и са подобрили
мониторинга на ефективността на своите контролни дейности. Въведената РВК
обаче е текущ процес, чието качество зависи от непрестанното подобряване на
ключови показатели за контрола на съвместните предприятия и качеството на
годишните им самооценки.
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Резултатите от последващия одит показват, че за повечето
съвместни предприятия процентът грешки при плащанията на
безвъзмездна финансова помощ е под нивото на същественост

2.23. По отношение на контрола за законосъобразност и редовност на

плащанията на безвъзмездна помощ по 7РП, последващите одити при
бенефициентите се извършват от наети от съвместните предприятия независими
външни одиторски дружества. За последващите одити на плащанията на
безвъзмездна финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“ отговаря Общата
служба за одит на Комисията (ОСО). Около три четвърти от тези одити са
възложени за изпълнение на външни одиторски дружества. Всички съвместни
предприятия са използвали тези последващи одити, за да оценят
законосъобразността и редовността на своите плащания на безвъзмездна
финансова помощ.

2.24. През 2020 г. само три съвместни предприятия (ИИЛ, ГКВ и ECSEL) все още

са извършвали окончателни плащания на безвъзмездна финансова помощ по
7РП. В края на 2020 г. ИИЛ и ГКВ са докладвали процент остатъчни грешки под
прага на същественост от 2 % въз основа на резултатите от последващите одити.
По отношение на ECSEL, значителните различия между методологиите
и процедурите, които се използват от националните финансиращи органи на
участващите държави, не позволяват изчисляването на единен процент остатъчни
грешки за плащанията по 7РП. В следствие на това за тези плащания ЕСП приложи
процента остатъчни грешки, определен от ГД „Научни изследвания
и иновации“ за цялата 7РП, който в края на 2020 г. е 3,51 %. Като се има предвид
ниският процент на плащанията по 7РП през 2020 г. (8,6 %), приема се, че
процентът остатъчни грешки за общите оперативни плащания на ECSEL за тази
година следователно е под прага на същественост.

2.25. За плащанията на безвъзмездна финансова помощ по „Хоризонт

2020“ в края на 2020 г. всички съвместни предприятия, изпълняващи проекти по
програмата, са докладвали процент остатъчни грешки под прага на същественост
от 2 % въз основа на резултатите от последващите одити, извършени от Общата
служба за одит на Комисията.
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При извършения от ЕСП одит на извадка от плащания на
безвъзмездна финансова помощ от 2020 г. при бенефициентите
бяха установени трайни системни грешки по отношение на
декларираните разходи за персонал

2.26. Нашите одити при бенефициентите потвърдиха наличието на системни

грешки, свързани главно с декларираните разходи за персонал; тези грешки също
са били редовно докладвани в рамките на последващите одити на ОСО и наетите
от нея външни одиторски дружества. За плащанията за безвъзмездна финансова
помощ през 2020 г. установените основни източници на грешки бяха:
o

използване на грешен метод за изчисляване на декларираните разходи за
персонал;

o

използване на часови ставки, които не се базират на приключена финансова
година;

o

неспазване на таваните за часове, отработени по проекта;

o

неоправдана корекция на вече декларирани и приети разходи за персонал
през следващия отчетен период;

o

разходи, които не са пряко свързани с проекта, декларирани като други
преки разходи;

o

покупки от друг бенефициент от консорциума, декларирани като други преки
разходи; и

o

прилагане на грешен обменен курс за превръщане на декларираните
разходи в евро.

2.27. По отношение на законосъобразността и редовността на основните

операции на съвместните предприятия за плащания на безвъзмездна финансова
помощ, резултатите от извършения от ЕСП одит показват, че основният източник
на грешки са разходите за персонал и че по-специално МСП са по-засегнати от
грешки в сравнение с другите бенефициенти. По-нататъшното рационализиране
на правилата на „Хоризонт 2020“ за деклариране на разходи за персонал и за
намаляване на правната несигурност чрез допълнително използване на
опростени варианти на разходите е предпоставка при бъдещите рамкови
програми за научни изследвания процентът грешки да се стабилизира под нивото
на същественост.
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Действие 2
Съвместните предприятия трябва да укрепят своите системи за вътрешен
контрол, за да се справят с повишения риск по отношение на МСП и новите
бенефициенти, а също така се насърчават да разширят използването на
опростени варианти за разходи.

Слабости в ИТ приложението на Съвместно предприятие F4E за
управление на договори

2.28. През март 2020 г., в отговор на пандемията от COVID-19, обхватът на

локалното ИТ приложение на Съвместно предприятие F4E за управление на
договори (DACC), използвано преди това само за управление на измененията на
договори, е бил разширен и за управлението на нови договори. Въпреки че тази
мярка е позволила на Съвместното предприятие да поддържа непрекъснатост на
дейността си, то не е привело своите локални ИТ приложения изцяло
в съответствие с вътрешните процеси за делегиране на правомощия. Съвместно
предприятие F4E е предприело действия за смекчаване на последствията
и справяне със ситуацията, но все още остават да бъдат разрешени значителни
слабости, като например правилното използване на профили с виртуална
идентичност и на права и делегирани правомощия за одобряване на поемането
на правни задължения. На последно място, не е било извършено валидиране на
счетоводната система на F4E след въвеждането на системата DACC.

Действие 3
F4E трябва да предприеме необходимите действия по отношение на своята
ИТ система за управление на договори (DACC), за да осигури съответствие
с вътрешните процедури на делегиране на правомощия, както и правилното
използване на профили с виртуална идентичност. В допълнение, Съвместното
предприятие трябва да валидира счетоводната си система.

49

Недостатъци в управлението на временните работници
и процедурите за възлагане на обществени поръчки
Липсата на достатъчно щатни служители води до засилено
използване на временни работници

2.29. Недостатъчният брой на щатните служители в съвместните предприятия

води до по-засиленото използване на персонал от агенции за временна заетост
или вътрешно изпълнение на дейности чрез договори. Това поражда специфични
рискове, които биха могли да повлияят отрицателно върху цялостното
представяне на съвместните предприятия, като например риск за запазването на
ключови компетентности, неясни канали за отчетност и по-ниска продуктивност
на персонала.

2.30. Съвместно предприятие „Чисто небе“ например значително е увеличило

съотношението между служителите от агенции за временна заетост и щатните
служители от 8 % през 2017 г. на 24 % през 2020 г. за изпълнението на задачи
с постоянен характер (напр. сътрудници в правната служба, секретарска
поддръжка, сътрудници по комуникацията и по управлението на проекти).
Високото равнище на договорно наети служители има тенденция да увеличи
значително текучеството на персонала на СП, което допълнително дестабилизира
кадровата ситуация.

2.31. През първата си година на дейност Съвместно предприятие EuroHPC се е

съсредоточило основно върху оперативните процеси и задачи. Тъй като
необходимостта от служители на ключови административни позиции все още
съществува, това представлява риск, свързан със слабости във финансовото
и бюджетното управление и управлението на персонала, както и по отношение на
процесите на вътрешен контрол за оперативни плащания и непарични вноски.
В допълнение, високият дял на договорно наети служители (74 %) може да
доведе до значително текучество на персонала в близко бъдеще, което
допълнително ще увеличава риска за системите за управление на СП.

Действие 4
EuroHPC трябва да запълни ключовите административни длъжности,
необходими за осигуряване на финансовото и бюджетното управление, за
управлението на персонала, както и процесите на вътрешен контрол.
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Използване на открита процедура за възлагане на обществени
поръчки в ситуация на предимство поради по-голяма
информираност

2.32. През 2020 г. Съвместно предприятие ГКВ е стартирало открита

процедура за възлагане на обществена поръчка за рамково споразумение,
свързано с изпълнението на третата фаза на проект за установяване на схема за
сертифициране на водород. Консорциумът, който вече е бил реализирал първите
две фази на проекта и следователно е бил в ситуация на предимство на знанията,
е бил единственият кандидат, подал оферта. Финансовото предложение на
оферента е било близо до максималната прогнозна стойност на договора,
фиксирана в тръжните спецификации.

Действие 5
В ситуация, при която има предимство на знанието, съвместните предприятия
се насърчават да извършат предварително пазарно проучване на цените
и предварителна консултация с други компании, действащи на пазара, за да
позволят по-добра оценка на цената и най-доброто съотношение между цена
и качество.

Съвместните предприятия не използват в пълна степен инструмента
на Комисията за електронно възлагане на обществени поръчки, а
F4E е разработило свой собствен портал

2.33. Финансовият регламент на ЕС изисква от всички институции и органи на

ЕС, в т.ч. съвместните предприятия, да разработват и прилагат във възможно найголяма степен решения за предаване, съхранение и обработване на данни,
получени в рамките на процедури за възлагане на обществени поръчки, като за
тази цел въведат единно „пространство за електронен обмен на данни“ за
участниците. Поради тази причина Комисията е в процес на разработване на
решение за електронно възлагане на обществени поръчки заедно с интегрирания
портал за финансиране и обществени поръчки (Funding and Tenders) и системата
TED eTendering, където всички публикувани оферти са публично достъпни.
Решението за електронно възлагане на обществени поръчки предлага
хармонизиран подход и утвърдени корпоративни практики за процесите на
обществените поръчки, като ги подкрепя чрез напълно интегрирано електронно
решение. Например, то позволява на потенциалните изпълнители безплатен
електронен достъп до всички покани за представяне на тръжни документи,
свързаните с тях технически спецификации, приложения, въпроси и отговори,
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електронно подаване на оферти, оценка на офертите и окончателно възлагане на
поръчка (и). Решението за електронно възлагане на обществени поръчки вече
поддържа открити и ограничени (включително ускорени) процедури, процедури
със средна и ниска стойност и извънредни процедури на договаряне за
институции и органи на ЕС, включително СП.

2.34. Съвместни предприятия „Чисто небе“, FCH и S2R са използвали

решението за електронно възлагане на обществени поръчки за своите открити
процедури за обществени поръчки през 2020 г.; ИИЛ и SESAR са започнали да го
използват в началото на 2021 г. БП и ECSEL обаче не са планирали да използват
всички модули на платформата поради малкия брой обществени поръчки
с висока стойност, които възлагат.

2.35. F4E използва свой собствен инструмент за електронни поръчки, който не
е синхронизиран изцяло с решението на Комисията за електронно възлагане на
обществени поръчки. Бъдещите подобрения на инструмента за електронни
поръчки на F4E могат да доведат до ненужно дублиране на усилията
и инвестициите на Комисията за развитие. Това не би подкрепило принципа за
единна „зона за електронен обмен на данни“ за участниците, както е предвидено
във Финансовия регламент на ЕС.

Действие 6
Съвместните предприятия се приканват да се присъединят към решението на
Комисията за възлагане на електронни обществени поръчки в съответствие
с принципа за единен обмен на електронни данни, предвиден във
Финансовия регламент на ЕС, за да може при техните обществени поръчки да
има конкуренция на възможно най-широка основа.
Съвместно предприятие F4E трябва да координира бъдещите подобрения на
своя инструмент за електронно възлагане на обществени поръчки с усилията
за развитие и инвестиции на Комисията.
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През 2020 г. съвместните предприятия са използвали
полезни взаимодействия за преодоляване на кризата,
предизвикана от COVID-19
Методология на извършения от ЕСП преглед

2.36. През 2020 г. ЕСП анализира мерките, предприети от съвместните

предприятия за поддържане на непрекъснатостта на дейността по време на
предизвиканата от COVID-19 пандемия и нейното възможно въздействие върху
предоставянето на техните услуги. Във фигура 2.3 са посочени областите, върху
които съсредоточихме нашия преглед. Анализът се основава на финансови данни,
налични в централната система на Комисията за финансова информация за
счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване (ABAC) и платформата
eGrant (COMPASS). Данните бяха допълнени от интервюта със служители на СП
и анализ на документите на СП. Констатациите са по -скоро аналитични
и описателни, отколкото оценъчни. Ето защо ЕСП не отправя препоръки, а поскоро подчертава добрите практики. СП EuroHPC беше изключено от този анализ,
тъй като Съвместното предприятие започва да работи самостоятелно едва през
септември 2020 г.

Фигура 2.3 — Области, на които ЕСП обърна повишено внимание

Подготвеност и
изпълнение на
мерки за
непрекъснатост на
дейността

Източник: ЕСП.

Капацитет за
вземане на
решения,
ежедневна
дейност

Мерки за
подпомагане на
благосъстоянието
и устойчивостта
на персонала

Изпълнение на
оперативни
дейности
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Съвместните предприятия са си сътрудничили тясно, за да осигурят
непрекъснатост на дейността в условията на свързаната с COVID-19
пандемия

2.37. Въпреки малкия им размер и ограничените ресурси съвместните

предприятия, намиращи се в Брюксел (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и
S2R), до голяма степен са преодолели въздействието на предизвиканата от
COVID-19 пандемия поради тяхното тясно сътрудничество за обща готовност
в началото на пандемията през март 2020 г.

2.38. Тъй като съвместни предприятия „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R

са със седалище в една и съща сграда, те са приели общ план за непрекъснатост
на дейността през януари 2019 г., включително общ план за възстановяване на ИТ
след бедствия, който е бил актуализиран през февруари 2020 г. SESAR и F4E са
приели свои собствени документи за управление на непрекъснатостта на
дейността съответно през 2016 г. и 2017 г. и са ги актуализирали през 2019 г.
Плановете се основават на оценки на риска и планиране на сценарии
и представляват критична част от рамката за вътрешен контрол на СП
(вж. каре 2.2).
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Каре 2.2
Общ план за непрекъснатост на дейността на съвместните
предприятия SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R.
Основна информация за
непрекъснатостта на
дейността:
o

контакти за връзка при
извънредни случаи,

o

списък на възлови
служители,

o

комуникация
(в зависимост от
сценария).

Реакция и ответни мерки:
o

служители, отговарящи за
непрекъснатостта на
дейността,

o

списък на прилежащите
помещения, свързани
с общите
инфраструктури.

Принципи на непрекъснатост на
дейността:
o

определения и обхват,

o

обобщение на критичните
и основните функции
и процедури,

o

обхват и възможни сценарии,

o

обучение и повишаване на
осведомеността,

o

тестване.

План за възстановяване на ИТ след
бедствия:
o

пълна оперативност на мястото
за извънредни ситуации,

o

възстановяване на
първоначалните операции,

o

Резервен център на ГД „Научни
изследвания и иновации“

Източник: Общ план за непрекъснатост на дейността на съвместните предприятия.

2.39. През януари 2019 г. СП „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R вече са

били тествали общия си план за възстановяване на ИТ след бедствия, като са се
фокусирали върху:
o

достъпността на местоположението и достъпа до резервен офис;

o

наличността на ИТ инфраструктура (хардуер и софтуер); и

o

функционалността на профилите за влизане в системите на ЕС и достъпа до
приложения от дистанция.

Резултатите от теста са били анализирани и са били изготвени решения за
установените проблеми.
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2.40. Ето защо, още преди избухването на свързаната с COVID-19 пандемия,

всички СП са имали актуализиран и официално одобрен план за непрекъснатост
на дейността (вж. фигура 2.4).

Фигура 2.4 — Всички съвместни предприятия са одобрили план за
непрекъснатост на дейността

При избухването на свързаната с
COVID-19 пандемия всички СП са
имали одобрени планове за
непрекъснатост на дейността

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

2.41. През март 2020 г., в рамките на координационните действия на ECSEL,

всички съвместни предприятия със седалище в Брюксел са извършили стрес тест,
за да оценят своя капацитет за работа в дистанционна среда, с допускането, че е
възможно всички служители да работят от разстояние за известно време. Това е
позволило бърз преход към работа от разстояние на целия персонал на
съвместните предприятия на 18 март 2020 г., когато белгийското правителство е
въвело ограничения за работа. F4E е извършило подобни тестове през март
2020 г., а работата от разстояние е била общо правило във всички сгради на F4E
(Барселона, Кадараш и Гархин) от началото на пандемията.

Съвместните предприятия са координирали своите действия за
смекчаване на последиците и са гарантирали управлението на
дейностите си

2.42. Друг фактор за успеха на намиращите се в Брюксел СП е координирането

на действията им за преодоляване на присъщите им ограничения, по-специално
малкия размер и ограничените ресурси.

2.43. Директорите на намиращите в Брюксел СП са провеждали седмични

срещи, за да обсъдят последиците от пандемията, рисковете за операциите
и общия подход за тяхното смекчаване. Подобни срещи са били провеждани и от
ръководителите на администрации и структури за вътрешен одит. През май
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2020 г., за да се гарантира безопасността на служителите, на които се налага да
работят в офиса, съвместните предприятия са започнали съвместна обществена
поръчка, ръководена от ИИЛ, за закупуване на предпазни средства.

2.44. На последно място, управителните съвети на съвместните предприятия

са се адаптирали бързо към пандемията от COVID-19, като са провеждали
дистанционни заседания и са поддържали подобен темп на приемане на
решения през 2020 г. като през 2019 г. През 2020 г. броят на заседанията на
управителния съвет е останал стабилен — 27 (2019 г. — 25) и са приети 110
решения на управителния съвет (2019 г. — 108).

СП са изпълнили задължението си да се грижат за персонала…

2.45. За да предоставят на служителите адекватна подкрепа за това как най-

добре да се справят с новите предизвикателства, причинени от предизвиканата от
COVID-19 пандемия, намиращите се в Брюксел СП са организирали обучение за
благосъстояние и устойчивост. През октомври 2020 г. служителите на всички
намиращи се в Брюксел СП са участвали в обучение за справяне със ситуацията по
време на COVID, инициирано от SESAR и подпомагано от сертифициран
професионален обучител. Обучението е включвало работни сесии, за да позволи
на участниците да обменят гледни точки относно условията си на работа.

2.46. За да подпомогнат и информират персонала си по време на свързаната с

COVID-19 пандемия, директорите на СП са организирали редовни онлайн срещи,
включително с възможност за въпроси от страна на служителите. Редовността на
онлайн срещите е различна според СП и интензивността на пандемията и варира
от веднъж седмично до веднъж месечно. В каре 2.3 по-долу са представени
някои примери за често срещани мерки, предприети от СП за подпомагане на
служителите в този период.
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Каре 2.3
Мерки за подпомагане на благосъстоянието и устойчивостта на
служителите
Редовна комуникация
и съобщения,
включително редовни
онлайн срещи с целия
персонал

Обучение за устойчивост
за справяне със ситуацията
по време на COVID за
всички служители на СП, за
да обменят мнения
относно условията на труд

ИТ средата е била
бързо приспособена,
за да се осигури
оптимално използване
на виртуалната
технология и работата
от разстояние

Социални онлайн
събирания, например
„чат рулетки“

Различни проучвания
сред персонала, за да се
предостави обратна връзка
на ръководството относно
работата по време на
пандемията

Финансов принос за
офис оборудване за
създаване на подходящи
работни места у дома

Осигуряване на
обезопасено работно
място, ако е необходимо,
чрез осигуряване на
предпазни средства (маски
за лице, гел дозатори),
почистване на офис
пространството,
информация за социално
дистанциране и други
мерки за защита

Програмата за
благополучие предлага
уебинари за
психологическо и
физическо благополучие,
упражнения за
медитация,
концентриране,
индивидуални
обучителни сесии и др.

Специална сесия за
намиране на идеи с
оглед идентифициране
на всички
нововъзникващи
рискове, свързани от
COVID-19, с участието на
всички членове на
персонала

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

2.47. За да получат обратна връзка от персонала относно условията на труд по

време на свързаната с COVID-19 пандемия, пет СП (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ,
ECSEL и БП) са провели проучвания сред служителите между април и ноември
2020 г. Проучванията са били фокусирани най-вече върху два аспекта: условията,
свързани с работата, като например наличието и функционирането на ИТ
оборудване и поддръжка, предоставена от ръководството, и личният опит,
свързан с ограничителните мерки (напр. ниво на взаимодействие с колеги и нива
на стрес в контекста на измененото работно натоварване и др.). Резултатите от
проучването са показали, че повечето служители на СП са доволни от
ръководството и предоставената от него подкрепа и не са се сблъсквали със
значителни ИТ проблеми, като същевременно оценяват като висока
ефективността на процедурата за осигуряване на непрекъснатост на дейността.
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2.48. Въпреки че повечето служители са посочили, че се справят добре със

ситуацията, отбелязани са били и някои отрицателни преживявания, свързани
с работата от разстояние, по-специално чувството за задължение да бъдеш
постоянно на разположение, трудностите при поддържане на правилния баланс
между професионален и личен живот и проблемите с грижите за децата
и домашното образование.

… и това е допринесло за стабилна кадрова ситуация по време на
кризата

2.49. Свързаната с COVID-19 пандемия не е оказала измеримо въздействие

върху броя на служителите или върху нивата на незаети работни места. За СП,
намиращи се в Брюксел, броят на персонала е продължил да се увеличава леко
с 1,3 % през 2020 г., което е сравнимо с предишните години (2019 г. — +2,2 %;
2018 г. — 2,2 %). През 2020 г. персоналът на F4E е продължил да намалява леко
с 0,9 %, което също е сравнимо с предишните години (2019 г. — - 0,7 %; 2018 г. —
1,6 %). Нивото на свободни работни места в СП е следвало същата тенденция
и леко се е увеличило за намиращите се в Брюксел СП, а е намаляла за F4E.

2.50. Намиращите се в Брюксел СП понастоящем прилагат Плана за действие

на Комисията за постепенно завръщане в офисите. Планът (вж. каре 2.4) включва
намаляване на противоепидемичните мерки: например постепенно за връщане
на персонала в офисите. Постепенният подход позволява контролирано
увеличаване или намаляване на мерките в зависимост от развитието на
пандемията. Прилагането на подхода за постепенно увеличаване/намаляване на
мерките има за цел да следва препоръките и инструкциите на националните
и регионалните здравни органи, както и оценките на риска и насоките на
Европейската комисия.
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Каре 2.4
Етапи на завръщане в офисите
ФАЗА 0

ФАЗА 1

ФАЗА 2

ФАЗА 3

Работа от разстояние
като правило

Предпазливо
премахване на някои
мерки за изолация

Постепенно
премахване
на мерките за
изолация

Нова нормализация и
общо премахване на
ограничителните
мерки

Правило: Работа от
разстояние +
ограничено,
предпазливо и
доброволно
завръщане в офиса на
смени.

Правило: Система с
пълни смени с
гъвкава възможност
за работа от
разстояние. Работата
от разстояние остава
правило само за
определени
категории персонал.

Правило: Присъствиет
о в офиса е правило.
Въз основа на
придобития опит ще
бъдат разгледани
нови общи правила
за работа от
разстояние. Ще бъде
изграден и
съответния ИТ
капацитет.

Условия на работа:
Правило: Работа от
разстояние
Специални
обстоятелства:
служители с
основни/критични
функции, които не
могат да работят от
разстояние. Тези
служители редуват
присъствие в офиса и
работа от разстояние
в седмични смени.
Служителите с
основни/критични
функции, които имат
здравословни
проблеми (или
живеят в домакинство
с уязвимо лице), са
освободени от работа
в офиса.

Както във фаза 0 +, на
малък брой колеги от
всеки отдел (не
повече от 10 %—20 %)
ще бъде разрешено
да работят от офиса
на доброволни начала
и на седмични смени,
при условие че е
възможно да се
спазва физическо
дистанциране и други
мерки за безопасност.
— Работата от
разстояние все още е
правило, особено по
отношение на
служителите,
засегнати от повишен
риск.

Всички служители са
разделени на два
екипа, работещи на
седмични смени.
Системата със смени,
въведена във фаза 1,
се прилага по
подразбиране за
целия персонал. Ще
се прилагат широки
възможности за
работа от разстояние.

Специални
обстоятелства:
Специални
договорености за
работа от разстояние
могат да бъдат
предложени на
служители, които се
намират в състояние,
повишаващо риска от
COVID-19.

Източник: План за действие на Комисията за постепенно завръщане в офисите.

Въпреки свързаната с COVID-19 пандемия съвместните предприятия
са осигурили предоставянето на безвъзмездна финансова помощ …

2.51. Въпреки трудната ситуация, бюджетните задължения на съвместните

предприятия по „Хоризонт 2020“ по споразуменията за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ са останали на стабилно ниво от 889,2 млн. евро
през 2020 г. (2019 г. — 855,6 млн. евро. Що се отнася до F4E, оперативните
дейности по възлагане на обществени поръчки са се поддържали с подобен темп,
а бюджетните му задължения за оперативни договори са се увеличили от
670,5 млн. евро през 2019 г. на 826,1 млн. евро през 2020 година.
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2.52. Съвместно предприятие ИИЛ е допринесло значително за

координираните от Комисията общи европейски ответни действия във връзка
с предизвиканата от COVID-19 пандемия. Съвместното предприятие е
преразпределило 45 млн. евро от бюджета си за 2020 г. за бърза покана за
представяне на предложения, стартирана през март 2020 г. и имаща за цел
разработването на терапевтични средства и диагностика за борба
с коронавирусните инфекции. Допълнителни средства от Комисията по „Хоризонт
2020“ са увеличили сумата на поканата до 72 млн. евро. Получени са били над
140 предложения, които са били оценени дистанционно и в рекордно кратко
време в съответствие със значителните изменения в обичайния процес на
оценяване на поканите на СП. Осем проекта (три за лечение и пет за
диагностика), мобилизиращи над 115 млн. евро, са били избрани за
споразумения за безвъзмездна финансова помощ и тяхното изпълнение е
започнало преди лятото на 2020 г.

2.53. Нещо повече, по отношение на съвместните предприятия, изпълняващи

действия по „Хоризонт 2020“, средният период за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, който представлява времето от крайния срок за подаване на
предложения до подписването на споразуменията за отпускане на безвъзмездни
средства, е останал непроменен — средно 220 дни през 2020 г. (2019 г. —
221 дни) 16. Това е доста по-малко от максимално допустимия период от осем
месеца или около 240 дни, посочени в правилата за участие в програмата
„Хоризонт 2020“ 17 (вж. фигура 2.5). Този резултат се обяснява главно със
значителните усилия на СП за своевременно прилагане на подходящите
процедури за дистанционна оценка на предложенията от външни експерти.

16

Данните отчитат всички покани на СП за представяне на предложения по „Хоризонт
2020“, публикувани през година N-1 със съответните им споразумения за
безвъзмездна финансова помощ, подписани през година N.

17

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на
резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.)“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
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Фигура 2.5 — Срок за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (средна стойност в дни)
240

220

200

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

… и плащанията към техните бенефициенти

2.54. През 2020 г. съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“ и F4E са

запазили нивото на плащанията за своите оперативни дейности в рамките на
динамиката от предходните четири години (вж. фигура 2.6). По отношение на СП
по „Хоризонт 2020“ общите плащания за оперативни дейности само леко са
намалели от 847,1 млн. евро през 2019 г. на 827,8 млн. евро през 2020 г. За F4E
оперативните плащания по договори са се увеличили от 681,3 млн. евро през
2019 г. на 741,1 млн. евро през 2020 г.
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Фигура 2.6 — Оперативни плащания на съвместните предприятия
(в хиляди евро)

СП по „Хоризонт 2020“

F4E
900 000

900 000

700 000

700 000

500 000

500 000
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

2.55. Въпреки предизвикателствата при поддържането на процесите на

вътрешен контрол при условия на работа от разстояние, по-специално за
оперативните междинни и окончателни плащания на безвъзмездна финансова
помощ и сложните договорни плащания, броят на забавените плащания е бил
намален от средно 8 % през 2019 г. на средно 6 % през 2020 г. (вж. фигура 2.7).
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Фигура 2.7 — Намаляване на нивото на забавените плащания
(средно за всички СП) като % от общия годишен брой одобрени
платежни операции
16 %

12 %

8%

4%

0%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: ЕСП въз основа на данни от СП.

Някои съвместни предприятия са докладвали за общо забавяне на
дейностите си през 2020 г. поради свързаната с COVID-19 пандемия

2.56. Съвместно предприятие ECSEL е съобщило, че някои бенефициенти са

срещнали затруднения при финализирането на демонстрациите на своите
проекти и са поискали удължаване на срока за изпълнение. Контролът
и прегледите на проектите са засегнати от същите ограничения, наложени поради
свързаната с COVID-19 пандемия.

2.57. Съвместно предприятие S2R е изчислило общо забавяне от около два до

шест месеца за проекти, изискващи съвместни дейности на различни места
в Европа. При тези проекти е имало закъснения поради наложени ограничения за
пътуване или други ограничения, свързани с пандемията. Освен това
валидирането на място не се е осъществило през 2020 г., както е било
първоначално планирано, поради свързаните с пандемията ограничения.

2.58. СП „Чисто небе“ е прогнозирало общо забавяне от около четири до шест
месеца при изпълнението на проектите по „Хоризонт 2020“. В резултат от
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свързаната с COVID-19 пандемия е настъпило и забавяне на споразуменията за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ за партньори (GAP) и недостатъчно
изпълнение на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ от 2018 г.
и 2019 г. Това е довело до значително възстановяване на надплатено авансово
финансиране през 2020 г. По този начин се е увеличил наличният оперативен
бюджет за плащания (целеви приходи) за 2020 г., което се е отразило
неблагоприятно върху степента на изпълнение на оперативния бюджет за
плащания на СП.

2.59. За да се справи със сериозното въздействие на пандемията върху

членовете от авиационната индустрия, Съвместно предприятие SESAR е взело
редица бюджетни мерки (напр. увеличаване на ставките за авансово
финансиране за споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
и отлагане на плащанията на паричните вноски за административните разходи на
СП). Целта е била да се осигури незабавно увеличаване на паричния поток за
членовете.

2.60. По отношение на някои СП („Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ и EuroHPC)

въздействието на свързаната с COVID-19 пандемия върху планираните разходи за
ИТ, комуникация, командировки, заседания, събития и други услуги е довело до
значително намаляване на степента на изпълнение на бюджета за
административни плащания за 2020 г., който представлява между 2 % и 3 % от
общия наличен бюджет за плащания за 2020 г.

Дейностите на Съвместно предприятие F4E по проекта ITER са били
забавени

2.61. Съвместно предприятие F4E е съобщило, че много от неговите

доставчици са били засегнати от пандемията и свързаните с нея ограничения.
Съвместното предприятие е изчислило, че в края на 2020 г. пандемията е
причинила забавяния от до четири месеца за някои доставки, което е довело до
увеличение на разходите с около 47 млн. евро (по стойности от 2008 г.) по
отношение на приноса на F4E по проекта ITER.

2.62. През октомври 2020 г. Комисията е провела онлайн проучване, за да

разбере последиците от свързаната с COVID-19 пандемия върху дружествата,
участващи в проекта ITER, и доколко това участие им е помогнало да възстановят
своята дейност.
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2.63. Както е показано в каре 2.5, участието в проекта ITER е имало измеримо

въздействие (по отношение на персонала и текучеството) върху дружествата,
отговорили на проучването. Две трети от респондентите са посочили, че
пандемията е оказала отрицателно въздействие, като например забавяне на
дейността (70 %) и намалено търсене с отрицателни финансови последици (50 %).
От друга страна, 31 % от анкетираните са били съгласни, че участието им
в проекта ITER е направило дружеството им по-устойчиво на последиците от
кризата.

Каре 2.5
Въздействие на свързаната с Covid-19 пандемия върху текущите
дейности на дружествата, участващи в проекта ITER
Незначителни прекъсвания и забавяния на
дейността
Сериозни смущения на дейността

Обичайна дейност

Невъзможно оценяване

Спиране на дейността
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Източник: Доклад от проучване на ЕС — ITER и COVID-19: Проучване относно състоянието на
дружествата, участващи в проекта, декември 2020 г.

Съвместните предприятия предприемат действия във
връзка с одитните констатации от предходни години

2.64. В повечето случаи съвместните предприятия са предприели корективни

действия за изпълнение на констатациите и оценките, отправени в предишни
специфични годишни доклади на ЕСП. Подробности за тях могат да се видят
в приложенията към нашите становища в глава 3.
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2.65. Фигура 2.8 показва, че за 19-те констатации и оценки, по които не са

предприети действия до края на 2019 г., са били взети корективни мерки през
2020 г. и това е позволило 16 констатации и оценки (84 %) да бъдат изпълнени,
а други три (16 %) са в процес на изпълнение или по тях още няма действия в края
на 2020 г.18

Фигура 2.8 — Действия на съвместните предприятия за изпълнение
на констатации и оценки от предходни години
20,00
18,00
Текущо / не са
предприети

16,00

действия

14,00

16 %

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

Приключено / няма
данни
84 %

Приключено / няма данни
Текущо / не са предприети действия

Източник: ЕСП.

18

2,00

Текущо / не са
предприети действия
Sesar
ГКВ
S2R

Приключено / няма
данни
„Чисто небе“
ИИЛ
ECSEL
БП
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F4E

Бележка: По отношение на SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL и S2R всички
констатации и оценки от предходни години са взети предвид, тъй като по време на
одита през 2020 г. съвместните предприятия предприеха корективни действия.
Съвместно предприятие EuroHPC 2020 г. е първата година на одит.

0,00
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Одитни резултати от други актуални
документи на ЕСП, свързани със
съвместните предприятия
2.66. Освен годишния доклад от одита на годишните отчети на съвместните
предприятия, през 2020 г. Европейската сметна палата изготви и специални
доклади и прегледи, свързани със съвместните предприятия (вж. фигура 2.9).
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Фигура 2.9 — Одитни резултати от други актуални документи на ЕСП, свързани със съвместните предприятия
и/или научните изследвания
ЕСП, Преглед № 1/2021
„Първоначалният принос на ЕС към мерките на
общественото здравеопазване за борба с COVID-19“

ЕСП, Специален доклад № 19/2020
„Цифровизация на промишлеността в ЕС — амбициозна
инициатива, чийто успех зависи от непрекъснатите усилия
на ЕС, националните правителства и предприятията“

ЕСП, Специален доклад № 2/2020
„Инструментът за МСП в действие — ефективна и
иновативна програма, изправена пред предизвикателства“

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация
класифицира COVID-19 като пандемия. В Договора за
функционирането на Европейския съюз на ЕС се възлага само
подпомагаща и координираща роля в областта на
общественото здраве, което остава основна компетентност
на държавите членки.

Въпреки че цифровата трансформация е от съществено
значение за много предприятия от ЕС, които искат да останат
конкурентоспособни, те не се възползват изцяло от
модерните технологии за иновации.
В този контекст през 2016 г. Комисията е стартирала
инициативата за цифровизация на промишлеността в ЕС,
целяща да засили конкурентоспособността на ЕС в областта
на цифровите технологии.

Инструментът за МСП е създаден по линия на рамковата
програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ за
подпомагане на иновациите в малките и средните
предприятия (МСП). Целта му е да се развива и
оползотворява потенциалът на МСП чрез запълване на
празнината във финансирането на високорискови проекти на
ранен етап и да се увеличи търговското използване от
частния сектор на резултатите от научните изследвания. Той
е насочен към иновативни МСП в ЕС и 16 асоциирани страни.
С общ бюджет от 3 млрд. евро за периода 2014—2020 г.
инструментът предоставя безвъзмездна финансова помощ
на предприятия с висок потенциал.

ЕСП прегледа първоначалните действия на ЕС в отговор на
пандемичните мерки, приети в периода от 3 януари до 30
юни 2020 г., като се съсредоточи върху използването на
рамката на ЕС за справяне с трансграничните заплахи за
здравето, допълнителните действия на ЕС, предприети в
подкрепа на осигуряването на медицински доставки,
предпазните средства и подкрепата на ЕС за разработването
на тестове и ваксини за COVID-19.
Комисията е насърчила обмена на информация между
държавите-членки и е подкрепила действия като проучвания
за COVID-19 и споразумения за закупуване на
ваксини. Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни
лекарства“ (ИИЛ) е обявило и покана, свързана с тестване и
лечение на коронавирус.
ЕСП подчерта някои предизвикателства, пред които е бил
изправен ЕС, подкрепяйки държавите членки в действията
им за борба COVID-19, като например създаване на
подходяща рамка за трансгранични заплахи за здравето,
улесняване на осигуряването на подходящи доставки и
подпомагане на разработването на ваксини.

Подробностите относно одитните заключения, съответните
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да се
намерят на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.

Източник: ЕСП.

ЕСП провери доколко ефективно е действал ЕС в подкрепа на
националните стратегии за цифровизация на
промишлеността и центровете за цифрови иновации, както и
дали Комисията и държавите членки са приложили по
ефективен начин стратегията за цифровизация на
промишлеността в ЕС.
ЕСП установи, че стратегията на Комисията за
цифровизацията на промишлеността в ЕС е поставена на
солидна основа и се подкрепя от държавите членки, но не
съдържа информация относно очакваните крайни ефекти,
показателите за резултатите и целевите нива. Това
допълнително е затруднило Комисията и държавите членки
да насочват по-добре дейността си и максимално да
увеличат своята роля. Освен това държавите членки не са
били насърчавани да разпределят в инициативата
финансовите средства по ЕСИ.
ЕСП препоръчва Комисията да предложи своята подкрепа на
държавите членки с цел идентифициране на техните
пропуски във финансирането, подобряване на мониторинга и
предприемане на допълнителни действия за постигане на
подходящите нива на широколентова свързаност.
Подробностите относно одитните заключения, съответните
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да се
намерят на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.

ЕСП провери дали инструментът е бил насочен към
правилния вид МСП; дали е постигнал широко географско
покритие; дали процедурата за подбор е била ефективна; и
дали Комисията е наблюдавала прилагането на инструмента
по подходящ начин.
ЕСП установи, че инструментът предоставя ефективна
подкрепа на МСП при разработването на техните иновативни
проекти, но констатира също, че има риск с инструмента да
се финансират някои МСП, които биха могли да се
финансират от пазара. Беше установено също, че участието в
инструмента се различава значително между отделните
държави, както и че повторното представяне на неуспешни
предложения създава все по-голяма тежест за ресурсите за
управление и оценка, без да води до добавена стойност.

Подробностите относно одитните заключения, съответните
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да се
намерят на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.
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Отговори на съвместните предприятия
във връзка с глава 2
2.9., 2.19., 2.30., 2.31., 2.32. и 2.58
Съвместните предприятия (СП) вземат предвид констатациите и оценките. Смятаме, че
те се отнасят за отделни СП и не повдигат взаимосвързани въпроси. Ние ще
продължим да прилагаме разумен подход и ще вземем под внимание извлечените
поуки.
2.18
Според СП такъв риск не съществува, тъй като СП въведоха процес на валидиране
специално по отношение на непаричните вноски за допълнителни действия (НВДД),
при който се гарантира, че допълнителните дейности допринасят за целите на
отделните съвместни предприятия и също така отчетените стойности се сертифицират
от независими одитори в съответствие с регламентите за СП.
2.34
СП „Биотехнологични производства“ и СП „Електронни компоненти и системи за
водещи позиции на Европа“ считат, че пълното прилагане на решение за електронно
възлагане на обществени поръчки не е оправдано поради изключително малкия брой
на процедурите с висока стойност и специфичните правни изисквания. Двете СП
предвиждат преразглеждане на използването на това решение, ако условията
в бъдеще го оправдават.
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Глава 3
Декларации за достоверност
относно съвместните предприятия на ЕС
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3.1. Информация в подкрепа на
декларациите за достоверност
Основание за изразяване на становище

3.1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) извърши своя одит в съответствие

с международните одитни стандарти и етичните кодекси на Международната
федерация на счетоводителите (IFAC) и международните стандарти на ИНТОСАЙ
(МСВОИ). Отговорностите на ЕСП съгласно тези стандарти са описани подробно
в раздела „Отговорност на одитора“ от доклада. Европейската сметна палата е
независима институция в съответствие с Етичния кодекс на професионалните
счетоводители, публикуван от Съвета за международни етични стандарти на
счетоводителите (СМЕСС), и се придържа към етичните изисквания, приложими
към извършвания от нея одит. Европейската сметна палата е изпълнила другите
си етични задължения в съответствие с тези изисквания и с Кодекса на СМЕСС.
Считаме, че събраните одитни данни са достатъчни и подходящи за обосноваване
на нашето становище.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо
управление

3.1.2. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и финансовите регламенти

на съвместните предприятия, ръководството на съвместните предприятия
отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за
законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тях. Тази
отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за
вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансови
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите
произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за
осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената
във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба за
органите, които ги управляват.
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3.1.3. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка

на способността на съвместното предприятие да продължи да работи като
действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана
с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводна отчетност на
база принципа на действащо предприятие, освен в случай, че ръководството
възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати неговата дейност, или
ако няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

3.1.4. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху
процедурата за финансово отчитане на съвместните предприятия.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите
и на операциите, свързани с тях

3.1.5. Целта на Европейската сметна палата е да получи достатъчна

увереност, че отчетите на съвместните предприятия не са засегнати от
съществени неточности и че операциите са законосъобразни и редовни. Въз
основа на извършения одит ЕСП също така следва да представи на Европейския
парламент и на Съвета декларации за достоверност относно надеждността на
отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на операциите.
„Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не
представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните
съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба.
Те могат да се дължат на измами или на грешки и се считат за съществени, ако
може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят
на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези
отчети.

3.1.6. В областта на приходите Европейската сметна палата проверява

средствата от вноски, получени от Комисията, други партньори или участващи
държави, и прави преглед на процедурите на съвместните предприятия за
събиране на други приходи, ако е приложимо.

3.1.7. В областта на разходите ЕСП проверява операциите по извършване на

плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази
проверка включва всички категории плащания (включително извършените за
закупуване на активи), които са различни от авансовите плащания, към момента
на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато
получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им
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използване, а съвместните предприятия приемат тези доказателства и уравнят
авансовото плащане през същата година или по-късно.

3.1.8. В съответствие с МОС и МСВОИ по време на целия одит ЕСП упражнява

професионална преценка и поддържа отношение на професионален
скептицизъм. Европейската сметна палата също така:
—

идентифицира и оценява рисковете от съществени неточности в отчетите или
съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка
на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на
грешки; разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове
и получава одитни доказателства, които са достатъчни и подходящи като
база за предоставяните от нея становища. Рискът да не бъдат разкрити
съществени неточности или несъответствия е по-голям, когато те произтичат
от измами, отколкото от грешки, тъй като измамата може да включва тайно
споразумение, фалшификация, преднамерен пропуск, неточно представяне
на информация или пренебрегване на вътрешния контрол.

—

запознава се с вътрешния контрол, свързан с конкретния одит, с оглед
разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не
с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния
контрол.

—

прави оценка на уместността на използваните счетоводни политики и на
основателността на счетоводните разчети и свързаните с тях оповестявания,
направени от ръководството.

—

формулира заключение относно уместността на използването от
ръководството на счетоводно отчитане на база действащо предприятие и,
въз основа на получените одитни доказателства, заключава дали е налице
съществена несигурност, свързана със събития или условия, които могат да
породят сериозни съмнения относно способността на съответното съвместно
предприятие да продължи да функционира като действащо предприятие.
Ако ЕСП заключи, че е налице съществена несигурност, тя трябва да обърне
внимание в своя одитен доклад на съответните оповестявания в отчетите
или, в случай че тези оповестявания са недостатъчни, да измени своето
становище. Заключенията на Европейската сметна палата се основават на
одитни доказателства, получени до датата на изготвяне на одитния доклад.
Бъдещи събития или условия обаче могат да принудят съответната
организация да преустанови съществуването си като действащо
предприятие.
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—

оценява цялостното представяне, структурата и съдържанието на отчетите,
в т.ч. всички оповестявания, както и дали отчетите представят достоверно
съответните операции и събития.

—

получава достатъчни и уместни одитни доказателства във връзка
с финансовата информация за съвместните предприятия, за да изрази
становище относно отчетите и свързаните с тях операции. Европейската
сметна палата носи отговорност за управлението, контрола и изпълнението
на одита. Тя носи цялата отговорност за изразеното от нея одитно
становище.

—

взема предвид резултатите от одита на отчетите на съвместните
предприятия, извършен от независим външен одитор, в съответствие
с член 70, параграф 6 от Финансовия регламент на ЕС 19.

3.1.9. Наред с други въпроси, ЕСП информира ръководството относно

планирания обхват и график на одита и значимите одитни констатации,
включително относно евентуалните значителни недостатъци на вътрешния
контрол, установени по време на одита.

3.1.10. Европейската сметна палата определя кои от въпросите, разисквани

със съвместните предприятия, са от най-голямо значение при одита на отчетите
за настоящия период и следователно представляват основни одитни въпроси.
ЕСП описва тези въпроси в своя одитен доклад, освен ако по силата на действащ
закон или регламент се забранява публичното им оповестяване, или когато
в изключително редки случаи бъде взето решение, че даден въпрос не трябва да
бъде разглеждан в доклада на ЕСП, тъй като основателно може да се очаква
неблагоприятните последствия от оповестяването на тази информация да бъдат
повече от ползите за обществения интерес.

19

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).
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Съвместни предприятия, които
изпълняват рамкови програми на ЕС
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Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR)

3.2. Съвместно предприятие за
изследване на управлението на
въздушното движение в единното
европейско небе (SESAR)
Въведение

3.2.1. Съвместното предприятие за изследване на управлението на

въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) със седалище
в Брюксел е създадено през февруари 2007 г. за период от осем години 20
(SESAR 1). През юни 2014 г. Съветът изменя неговия учредителен регламент
и удължава периода на действие на Съвместното предприятие до 31 декември
2024 г.21 (SESAR 2020).

3.2.2. Съвместното предприятие е публично-частно партньорство за

разработването на модернизирано управление на въздушното движение (УВД)
в Европа. Членовете учредители са Европейският съюз (ЕС), представляван от
Комисията (ГД „Мобилност и транспорт“), и Европейската организация за
безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) 22. След организираната през
20

Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на
Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за
управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1), изменен
с Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета (ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 12).

21

Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново
поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)
относно удължаването на срока на съществуване на съвместното предприятие до
2024 г. (OВ L 192, 1.7.2014 г., стp. 1).

22

Евроконтрол е международна организация, в която участват 41 държави членки. ЕС е
делегирал на Евроконтрол част от своите функции, свързани с регулирането на
единното европейско небе, което го прави централната организация за координация
и планиране на контрола на въздушното пространство в цяла Европа. В Евроконтрол
членуват всички държави — членки на ЕС, както и самият Европейски съюз, който е
подписал споразумение с него.
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Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение
в единното европейско небе (SESAR)
2015 г. покана за изразяване на интерес, 19 публични и частни организации от
сектора на въздухоплаването са придобили членство в Съвместното предприятие.
Сред тях са производители на въздухоплавателни средства, производители на
наземно и летателно оборудване, доставчици на аеронавигационно обслужване
и доставчици на услуги на летищата.

3.2.3. В таблица 3.2.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 23.

Таблица 3.2.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

119,5

125,7

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

151,3

119,6

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

179,2

183,3

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

163,2

161,0

38

40

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за
текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за
следващата година.

(2)

Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители
и командировани национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.2.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят

23

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.sesarju.eu.
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доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

3.2.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.2.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети24 и отчети за изпълнението на бюджета 25 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

24

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

25

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.2.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.2.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.2.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.2.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на 7РП

3.2.11. Програма SESAR 1 е официално приключена през 2016 г., а през

2020 г. са приключили последните коригиращи възстановявания на средства на
бенефициенти за излишъка от парични вноски, получени за проекти по 7РП.

3.2.12. В таблица 3.2.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на SESAR 1 в края на 2020 г.

Таблица 3.2.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
SESAR 1 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Дейности на
СП

Членове

Допълнителни
дейности (1)

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Докладвани невалидирани
Непарични вноски за
Валидирани
непарични вноски
допълнителни дейности
непарични вноски

Парични
вноски

Общо

ЕС (ГД „Мобилност и транспорт“)

700,0

Няма данни

700,0

610,2

0,0

0,0

Няма данни

610,2

Евроконтрол

700,0

Няма данни

700,0

133,0

422,9

0,0

Няма данни

555,9

Членове от частния сектор

584,3

Няма данни

584,3

23,7

512,6

0,0

Няма данни

536,3

1 984,3

Няма данни

1 984,3

766,9

935,5

0,0

Няма данни 1 702,4

Общо

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.2.13. В таблица 3.2.3 е представен общ преглед на вноските на членовете

на SESAR 2020 в края на 2020 г.

Таблица 3.2.3 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
SESAR 2020 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Членове
ЕС (ГД „Мобилност и
транспорт“)
Евроконтрол
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителн
и дейности (1)
СП

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Парични
вноски

Общо

Валидирани
непарични вноски

Докладвани
невалидирани
непарични вноски

Непарични вноски
за допълнителни
дейности

Общо

585,0

Няма данни

585,0

441,6

0,0

0,0

Няма данни

500,0

Няма данни

500,0

14,9

186,3

51,4

Няма данни

252,6

500,0

Няма данни

500,0

6,6

150,5

41,8

Няма данни

198,9

1 585,0

Няма данни

1 585,0

463,1

336,8

93,2

Няма данни

893,1

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

441,6
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3.2.14. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

който е наличен за проекти по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на
бюджетните кредити за поемане на задължения и за извършване на плащания е
съответно 87,1 % и 81,9 %.

3.2.15. През януари 2020 г. Съвместното предприятие е получило от ГД

„Мобилност и транспорт“ допълнителни средства по Механизма за свързване на
Европа (МСЕ) в размер на 6 млн. евро в рамките на споразумението за
делегиране за проекта U-Space (втори и последен транш). Съвместното
предприятие обаче нито е вписало получените средства по МСЕ в бюджета за
2020 г. посредством коригиращ бюджет, нито ги е взело предвид при
планирането на действителните нужди по бюджетен ред 3700. Вследствие на
това от окончателния общ наличен бюджет за плащания по бюджетен ред 3700,
възлизащ на 36,8 млн. евро, в края на 2020 г., Съвместното предприятие е
усвоило едва 21,2 млн. евро (или 58 %).

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.2.16. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2020 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.

3.2.17. За изпълнението на последващите одити на плащанията по програма

„Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит (ОСО) на Комисията. Въз основа
на резултатите от последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното
предприятие е отчело представителен процент грешки в размер на 3,46 %
и процент остатъчни грешки в размер на 1,00 % при проектите по „Хоризонт
2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 26. В своето предложение за

26

Консолидиран годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие SESAR за
2020 г., точка 2.7.4.
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регламент за „Хоризонт 2020“ 27 Комисията е счела, че за разходите за научни
изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от грешки на годишна основа
в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат предвид разходите за
проверки, предложените мерки за опростяване на правилата и присъщия риск,
свързан с възстановяването на разходите по научноизследователски проекти.
Крайната цел е процентът остатъчни грешки да е възможно най-близо до 2 % при
приключване на програмите и след отчитане на финансовото въздействие от
всички одити и мерките за коригиране и възстановяване на средства.

3.2.18. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от
последващия одит 28. Тези подробни одити не показаха подлежащи на
оповестяване грешки или слабости при контрола по отношение на
бенефициентите на Съвместното предприятие от извадката.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.2.19. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.

27

COM(2011) 809 окончателен.

28

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2018

В края на 2018 г., в заключителната фаза на програма SESAR 1, в Съвместното
предприятие все още се наблюдава голям размер на неизпълнени бюджетни кредити за
поемане на задължения — 61,4 млн. евро. Тъй като програмата е официално
приключена в края на 2016 г. и последното плащане на безвъзмездна финансова помощ
е извършено в края на 2017 г., ресурсите, разпределени за Съвместното предприятие,
няма да бъдат усвоени изцяло.

Няма данни

2019

Към края на 2019 г. излишъкът от парични вноски за програма SESAR 1 възлиза на
30,7 млн. евро. Въз основа на счетоводната информация на Съвместното предприятие,
тази сума трябва да бъде възстановена на съответните членове на Съвместното
предприятие, както следва: 23,8 млн. евро на Комисията, 4,8 млн. евро на Евроконтрол
и 2,1 млн. евро на членовете от промишления сектор. При липса на прагматично
решение за ранно възстановяване, тези средства остават в Съвместното предприятие,
без да се използват за изследователски проекти, което противоречи на принципа на
добро финансово управление.

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

Съвместното предприятие е задължено да прилага новата рамка за вътрешен контрол
(РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за вътрешен контрол. В края на
2019 г. то вече е извършило анализ на пропуските, основан на съществуващата система
за вътрешен контрол, и е определило показатели (така наречените „средни стойности“)
за по-голямата част от новите принципи за вътрешен контрол и свързаните с тях
характеристики. По-голямата част от тези показатели обаче са били свързани
с наличието на контролна дейност, а не с нейната ефективност. Съвместното
предприятие все още трябва да разработи допълнителни подходящи ключови
показатели за контрол с цел оценяване на ефективността на своите контролни дейности
и установяване на слабости при контрола.

Завършени
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.2.15
Съвместното предприятие SESAR се съгласява с констатацията, но би желало да
изтъкне, че целевите приходи, посочени от Европейската сметна палата, са били
използвани изключително за финансиране на съответните възложени задачи от
Европейската комисия, както е формализирано в споразумението за делегиране
на правомощия в рамките на „U-Space“ с референтен номер MOVE/E3/DA/2017—
564/SI2.771010 (подписан на 13.12.2017 г.).
Съвместното предприятие SESAR докладва ежегодно за дейностите, които са
проведени за изпълнение на споразумението за делегиране на правомощия
в областта на U-Space, както е определено в член 21, параграф 1 от
горепосоченото споразумение за делегиране. Годишен доклад за изпълнението
се споделя с Европейската комисия и Европейския парламент и се следи точно
с отделни и специфични таблици за паричните потоци. Освен това
консолидираният годишен отчет за дейността (CAAR) на Съвместното
предприятие SESAR включва специална глава, посветена на изпълнението на
дейностите по U-Space.
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3.3. Съвместно предприятие „Чисто
небе“
Въведение

3.3.1. Съвместното предприятие за изпълнение на съвместната технологична

инициатива в областта на въздухоплаването (Съвместно предприятие „Чисто
небе“) със седалище в Брюксел е създадено през декември 2007 г. съгласно
Седма рамкова програма за научни изследвания (7РП) за период от 10 години 29
(„Чисто небе 1“). На 6 май 2014 г. Съветът удължи срока на дейността на
Съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.30 („Чисто небе 2“).

3.3.2. Съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство

за научни изследвания и иновации в областта на въздухоплаването. Учредители
на Съвместното предприятие съгласно новия регламент са Европейският съюз
(ЕС), представляван от Комисията (ГД „Научни изследвания и иновации“), и частни
членове, които включват отрасловите ръководители и асоциираните членове на
„Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС),
„Демонстрационни платформи за новаторски въздухоплавателни
средства“ (ДПНВС) и „Хоризонтални дейности“ (ХД). Освен това Съвместното
предприятие си сътрудничи с отраслови „основни партньори“, избрани чрез
открити и конкурентни процедури31. Тези партньори са получили статут на частни

29

Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на
съвместно предприятие „Чисто небе“ (OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1).

30

Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното
предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).

31

През 2008 г. 16 ръководители и 66 асоциирани членове са се присъединили към
първата фаза на Съвместно предприятие „Чисто небе“ (програма „Чисто небе 1“).
В съответствие с член 4, параграф 6 от Устава на Съвместното предприятие, приложен
към Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета, асоциираните членове по програма „Чисто
небе 1“ запазват статута си до приключване на техните научноизследователски
дейности, но най-късно до 31 декември 2017 г. През 2017 г., след края на четвъртата
покана за основни партньори, стартирана през 2016 г., Съвместното предприятие е
приключило процедурата за подбор и асоцииране на членове с общо над 230 правни
субекта, участващи в програма „Чисто небе 2“. Тя включва 16 ръководители заедно

87
Съвместно предприятие „Чисто небе“
членове съгласно учредителния регламент на Съвместно предприятие „Чисто
небе 2“.

3.3.3. В таблица 3.3.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 32.

Таблица 3.3.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

315,6

327,8

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

315,7

294,9

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

356,6

341,4

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

346,7

305,8

43

42

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за
текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за
следващата година.

(2)

Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители
и командировани национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.3.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

с техните асоциирани партньори и свързани трети страни, както и избраните основни
партньори и съответните асоциирани партньори и свързани трети страни.
32

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.cleansky.eu.
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3.3.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.3.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети33 и отчети за изпълнението на бюджета 34 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.3.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
33

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

34

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.3.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.3.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.3.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на 7РП

3.3.11. В таблица 3.3.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на „Чисто небе“ 1 в края на 2020 г. През 2020 г. няма промяна на вноските на
членовете за 7РП.

Таблица 3.3.2 — Вноски на членовете на „Чисто небе 1“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и
правни решения)
Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

800,0

Общо

Няма данни

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Парични
вноски

800,0

Валидирани
непарични вноски

800,0

0,0

Докладвани
Непарични вноски
невалидирани
за допълнителни
непарични вноски
дейности
0,0

Общо

Няма данни

800,0

600,0

Няма данни

600,0

14,9

593,0

0,0

Няма данни

607,9

1 400,0

Няма данни

1 400,0

814,9

593,0

0,0

Няма данни

1 407,9

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.3.12. В таблица 3.3.3 е представен общ преглед на вноските на членовете

на „Чисто небе“ 2 в края на 2020 г.

Таблица 3.3.3 — Вноски на членовете на „Чисто небе 2“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и правни решения)

Членове

ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Парични
вноски

Общо

1 755,0

Валидирани
непарични
вноски

1 451,0 Няма данни

Докладвани
невалидирани
непарични вноски

Няма данни

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Няма данни

Общо

1 755,0

0,0

1 451,0

1 228,5

965,3

2 193,8

23,1

581,3

136,3

1 144,2

1 884,9

2 983,5

965,3

3 948,8

1 474,1

581,3

136,3

1 144,2

3 335,9

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.3.13. Що се отнася до наличния за проектите по „Хоризонт 2020“ бюджет за

плащания на Съвместното предприятие за 2020 г., пандемията от COVID-19 е
довела до забавяне при споразуменията за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за партньорите и недостатъчно изпълнение при
споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за периода
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2018—2019 г. за членовете. Тези забавяния са довели до значителни
възстановявания на надплатено авансово финансиране, което е увеличило
бюджетните кредити за оперативни плащания (вътрешни фондове за целеви
приходи) на 22,6 млн. евро през 2020 г. Тази ситуация се е отразила
неблагоприятно на степента на изпълнение на бюджета за оперативни плащания,
която в края на 2020 г. е била 82,6 % (2019 г.: 97,2 %). На последно място,
в нарушение на финансовите правила на Съвместното предприятие, преди да
използва бюджетните кредити за плащания за годината, то не е усвоило изцяло
бюджетните кредити от предходни години в размер на 13,3 млн. евро, които са
били повторно вписани в оперативния бюджет за 2020 г.

3.3.14. Съвместното предприятие е увеличило повече от два пъти бюджета

за плащания на своите разходи за инфраструктура и комуникация (който
представлява около 1,5 % от неговия общ наличен бюджет за плащания) за
финансовата 2020 година. Това удвояване на бюджета за плащания, заедно
с въздействието на пандемията от COVID-19 върху планираните разходи за
информационни технологии, комуникация, събития и други външни услуги, е
довело до ниска степен на изпълнение от 42,7 % в края на 2020 г. (2019 г.: 98,7 %).

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.3.15. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2020 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.

3.3.16. За изпълнението на последващите одити на плащанията по програма

„Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит (ОСО) на Комисията. Въз основа
на резултатите от последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното
предприятие е отчело представителен процент грешки в размер на 1,60 %
и процент остатъчни грешки в размер на 0,91 % при проектите по „Хоризонт
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2020“ (уравнявания и окончателни плащания) 35. В своето предложение за
регламент за „Хоризонт 2020“ 36 Комисията е счела, че за разходите за научни
изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от грешки на годишна основа
в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат предвид разходите за
проверки, предложените мерки за опростяване на правилата и присъщия риск,
свързан с възстановяването на разходите по научноизследователски проекти.
Крайната цел е процентът остатъчни грешки да е възможно най-близо до 2 % при
приключване на програмите и след отчитане на финансовото въздействие от
всички одити и мерките за коригиране и възстановяване на средства.

3.3.17. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от
последващия одит 37. Тези подробни одити разкриха в един случай грешка от над
1 % от одитираните разходи, свързана с декларирани разходи за персонал, при
които бенефициентът не е спазил изцяло тавана за отработените часове по
проекта по отношение на персонала, работещ изключително по проекта без
отчитане на времето.

Други въпроси

3.3.18. Въпреки че броят на щатните служители на Съвместното предприятие

е останал непроменен — 42 през периода 2017—2020 г., в същото време то е
увеличило значително използването на служители, наети чрез агенции за
временна заетост, от три на десет еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ),
т.е. от 8 % на 24 % от щатните служители. Задачите, изпълнявани от тези
временни работници, обаче не са с еднократен или временен характер, свързан
с извънредно увеличаване на работното натоварване или с извършване на
еднократна дейност, а по-скоро имат постоянен характер (напр. сътрудници
в правната служба, служители за секретарска поддръжка, сътрудници по
комуникацията и по управлението на проекти). На практика така Съвместното
35

Проект на годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за
2020 г., стр. 97.

36

COM(2011) 809 окончателен.

37

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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предприятие създава de-facto постоянни длъжности, надхвърлящи това, което е
предвидено в щатните разписания. Това показва, че броят на щатните служители
на Съвместното предприятие не е достатъчен за изпълнението на неговата
програма за научни изследвания и иновации и свързаните с нея работни планове.
Тази ситуация също така поражда значителни рискове за Съвместното
предприятие във връзка със запазването на ключови компетентности,
създаването на неясни канали за отчетност и по-ниската ефективност на
персонала, които биха могли да се отразят отрицателно на цялостните му
резултати.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.3.19. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит на произволна
извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2019 г. на равнището на
крайните бенефициенти, за да потвърди процента грешки от последващия одит. Тези
подробни одити разкриха системни грешки, свързани с декларираните разходи за
персонал. Основните източници на грешки са използването на индивидуални
отработени часове, което е забранено в случаите, когато декларациите за разходи се
базират на месечни часови ставки; използването на единични ставки, включващи
прогнозни елементи, които значително се отклоняват от действителните единични
ставки. Резултатите показват по-голям риск от грешки за Съвместното предприятие
поради големия брой частни членове и участващи асоциирани партньори, които
осъществяват неговите проекти по „Хоризонт 2020“.

Завършени
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.3.13
В началото на 2020 г. съвместното предприятие „Чисто небе 2“ разполагаше само
с бюджетни кредити за плащания с средства от тип С1. С първото изменение на
бюджета за годината неизползваните бюджетни кредити бяха активирани отново
като средства от тип C2 през май 2020 г. Инструментът на ЕК за управление на
безвъзмездната финансова помощ обаче не дава приоритет на използването на
средства от тип C2 без ръчна намеса за всяко плащане. Поради това първо бяха
усвоени бюджетните кредити от тип C1.
На последно място, съвместно предприятие „Чисто небе 2“ е планирало да
използва средствата от тип C2 за плащанията на допълнителни предварителни
финансирания по споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ за членовете за периода 2020—2021 г. през последните месеци на 2020 г.
Някои от тези плащания обаче трябваше да бъдат отложени за началото на 2021 г.
Съвместното предприятие ще въведе допълнителни мерки за
наблюдение/проверка, за да гарантира, че първо се усвояват повторно
активираните средства.
3.3.18
Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ беше задължено постоянно да увеличава
използването на временни служители през последните години поради
ограниченията на негъвкавото щатно разписание, при нарастване на задачите
и работното натоварване. Очаква се тази възходяща тенденция да продължи, тъй
като съвместното предприятие навлиза в етап, по време на който успоредно ще
се изпълняват две програми — „Чисто небе 2“ и новата програма „Чисто
въздухоплаване“, което ще доведе до още по-голям обем работа. Освен
положените усилия за повишаване на ефективността на персонала, единствената
алтернатива за справяне с увеличаващата се работна натовареност е
използването на временно наети служители.
Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ е въвело мерки за смекчаване на
последиците (например подходящи механизми за надзор, ограничаване на
задачите за временни служители до второстепенни задачи и осигуряване на
подходяща подкрепа за обучение и наставничество). Тази ситуация обаче не е
оптимална в средносрочен и дългосрочен план. Решението би било да се
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предостави по-голяма гъвкавост на съвместното предприятие по отношение на
броя на длъжностите за договорно наети служители в щатното разписание.
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3.4. Съвместно предприятие
„Инициатива за иновативни
лекарства“ (ИИЛ)
Въведение

3.4.1. Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни

лекарства“ (Съвместно предприятие ИИЛ) със седалище в Брюксел е създадено
през декември 2007 г.38 за период от 10 години (ИИЛ 1). През май 2014 г. Съветът
прие нов учредителен регламент и удължи срока на действие на Съвместното
предприятие до 31 декември 2024 г. 39 (ИИЛ 2).

3.4.2. Съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство

за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Учредителите
на Съвместното предприятие са Европейският съюз (ЕС), представляван от
Комисията (ГД „Научни изследвания и иновации“), и фармацевтичният сектор,
представен от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии
и асоциации (ЕФФИА).

38

Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно
предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни
лекарства (OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38).

39

Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).
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3.4.3. В таблица 3.4.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 40.

Таблица 3.4.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

233,8

200,1

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

260,5

134,1

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

241,6

231,3

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

276,5

261,4

53

53

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за
текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за
следващата година.

(2)

Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители
и командировани национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.4.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко
тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

40

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.imi.europa.eu.

99
Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ (ИИЛ)

3.4.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.4.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети41 и отчети за изпълнението на бюджета 42 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.4.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
41

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

42

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.4.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.4.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.4.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на 7РП

3.4.11. В таблица 3.4.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на ИИЛ 1 в края на 2020 г.

Таблица 3.4.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
ИИЛ 1 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Членове

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

Общо

ЕС (ГД „Научни изследвания и иновации“)

1 000,0

Няма данни

1 000,0

Членове от частния сектор

1 000,0

Няма данни

Общо

2 000,0

Няма данни

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Парични
вноски

Валидирани
непарични вноски

931,1

0,0

1 000,0

21,9

737,6

2 000,0

953,0

737,6

Докладвани невалидирани
непарични вноски

0,0

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Общо

Няма данни

931,1

42,2

Няма данни

801,7

42,2

Няма данни 1 732,8

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.4.12. За цялата 7РП в края на 2020 г. Съвместното предприятие е поело

задължения в размер на 965,7 млн. евро за подписани споразумения за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 7РП, от които 94,5 млн. евро
(или 10 %) остава да бъдат изплатени през следващите години. По отношение на
бюджета за плащания на Съвместното предприятие за 2020 г. за проекти по 7РП,
степента на усвояване на наличните бюджетни кредити за извършване на
плащания е 96 %.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.4.13. В таблица 3.4.3 е представен общ преглед на вноските на членовете

на Съвместно предприятие ИИЛ 2 в края на 2020 г.

Таблица 3.4.3 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
ИИЛ 2 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Членове

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

Общо

Парични
вноски

Валидирани непарични
вноски

Докладвани невалидирани
непарични вноски

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Общо

ЕС (ГД „Научни изследвания и иновации“)

1 638,0

Няма данни

1 638,0

643,2

0,0

0,0

Няма данни

643,2

ЕФФИА

1 425,0

Няма данни

1 425,0

20,7

317,2

207,7

Няма данни

545,6

213,0

Няма данни

213,0

7,1

35,0

55,3

Няма данни

97,4

3 276,0

Няма данни

3 276,0

671,0

352,2

263,0

Няма данни

1 286,2

Асоциирани партньори
Общо

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.4.14. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

който е наличен за проектите по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на
бюджетните кредити за поемане на задължения и за извършване на плащания е
съответно 100 % и 99,7 %.

3.4.15. Административният бюджет на Съвместното предприятие се

управлява като отделен бюджет и повторното активиране на неизползваните
бюджетни кредити за плащания за предходни години следва да бъде ограничено
до степента, в която бюджетните кредити за плащания за годината са
недостатъчни за покриване на договорните задължения за нея. Практиката на
Съвместното предприятие за повторно активиране на неизползвани бюджетни
кредити за плащания от предходни години до размера на неизпълнените поети
задължения за административни разходи води до натрупването на неизползвани
бюджетни кредити за плащания. Поради въздействието на пандемията от COVID19 върху планираните разходи за информационни технологии, комуникация,
заседания, събития и други услуги, тази практика е довела до ниско изпълнение
на бюджета по отношение на административния бюджет на Съвместното
предприятие (разходи за инфраструктура по дял 2, които представляват около 3 %
от общия наличен бюджет за плащания на Съвместното предприятие), което
в края на 2020 г. е било 51 %.
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Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.4.16. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2018 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.

3.4.17. За междинните и окончателните плащания по 7РП Съвместното

предприятие извършва последващи одити при бенефициентите, а за
последващите одити на заявките за плащания по проекти по програма
„Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит на Комисията. Въз основа на
резултатите от последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното
предприятие е отчело представителен процент грешки в размер на 2,16 %
и процент остатъчни грешки в размер на 1,14 % при проектите по 7РП 43, както
и представителен процент грешки в размер на 1,13 % и процент остатъчни грешки
в размер на 0,74 % при проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни
плащания) 44. В своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 45 Комисията
е счела, че за разходите за научни изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от
грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат
предвид разходите за проверки, предложените мерки за опростяване на
правилата и присъщия риск, свързан с възстановяването на разходите по
научноизследователски проекти. Крайната цел е остатъчният процент на
грешките да е възможно най-близо до 2 % при приключването на програмите
и отчитането на финансовото въздействие от всички одити, корекции и мерки за
възстановявания.

3.4.18. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от

43

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие ИИЛ 2 за 2020 г., точка 2.5.2.

44

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие ИИЛ 2 за 2019 г., точка 2.5.2.

45

COM(2011) 809 окончателен.
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последващия одит 46. Тези подробни одити разкриха в един случай системна
грешка от над 1 % от одитираните разходи, свързана с декларираните преки
разходи. Бенефициентът погрешно е декларирал като други преки разходи
няколко непреки разходни позиции, които не могат да бъдат отнесени пряко към
проекта. Тези непреки разходи обаче се покриват от фиксирана ставка в размер
на 25 % от размера на преките разходи.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.4.19. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.

46

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.

105
Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ (ИИЛ)

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

След като Съвместното предприятие ИИЛ е изпълнило няколко корективни мерки,
през 2019 г. то е подобрило значително планирането и мониторинга на своите нужди
от нови бюджетни кредити за плащания. Въпреки това поради липсата на нови теми
за представяне на предложения в работния план за 2019 г. Съвместното предприятие
е трябвало да върне в бюджета на ЕС 139,1 млн. евро от бюджетните кредити за
поемане на задължения. Заради породената от това по-малка необходимост от
експерти по оценяване, Съвместното предприятие е използвало едва 2,8 млн. евро
(или 49 %) от предоставения за 2019 г. бюджет за разходи за инфраструктура в размер
на 5,8 млн. евро (бюджетен дял 2).

Няма данни
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.4.15
Съобразно стандартната бюджетна процедура на Европейската комисия, която
следва съвместно предприятие „ИИЛ 2“, планирането на бюджета за 2020 г. е
извършено още през 2018 г. Строгото бюджетно планиране и механизмът на
изменение не позволиха подходящи изменения спрямо бързо променящата се
и несигурна световна ситуация, свързана с пандемията. Ефектът на пандемията и на
дистанционната работа е отразен в изпълнението на административния бюджет
в края на 2020 г. Несигурността обаче не можеше да се контролира само със
съкращаване на бюджета по средата на годината.
В края на 2019 г. неизползваните бюджетни кредити за административни разходи
възлизаха на 4 милиона евро, а бюджетните кредити за административни разходи,
пренесени за С2 през 2020 г., бяха намалени на 2,1 милиона евро и крайно
необходими за изпълнение на поетите задължения във връзка с целта за
окончателна дата на изпълнение през 2020 г.
Ниското ниво на изпълнение на бюджетен дял 2 (инфраструктурни разходи) C1 се
дължеше основно на въздействието на пандемията от COVID 19 върху планираните
управленски и проектни заседания, външни прояви и комуникации, както и пониските разходи за експерти-оценители поради това, че те работеха дистанционно.
Друг пример за същественото въздействие на пандемията върху изпълнението на
административния бюджет е форумът на заинтересованите страни на ИИЛ. Това е
събитие, което обикновено се провежда на живо с около 400 участници, а през 2020 г
трябваше да бъде организирано онлайн, но въпреки че се регистрираха 954
участници, беше използвана малка част от първоначално планирания бюджет.
За 2021 г. съвместно предприятие „ИИЛ“ планира да пренесе по-малко бюджетни
кредити за административни разходи в сравнение със заложеното в дял 2 за 2021 г.
Разликата ще бъде покрита със средства от бюджета за настоящата година
(кредити С1).
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3.5. Съвместно предприятие
„Горивни клетки и водород“ (ГКВ)
Въведение

3.5.1. Съвместното предприятие за изпълнение на Съвместната технологична

инициатива за горивни клетки и водород (Съвместно предприятие ГКВ) със
седалище в Брюксел е създадено през май 2008 г. за периода до 31 декември
2017 г.47 (ГКВ 1). През май 2014 г. Съветът удължи срока на дейността на
Съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.48 (ГКВ 2).

3.5.2. Съвместно предприятие ГКВ е публично-частно партньорство в областта

на научните изследвания и иновациите в технологиите за водород и горивни
клетки. Учредители на Съвместното предприятие са Европейският съюз (ЕС),
представляван от Европейската комисия, промишлената група („Водородна
Европа“) и научноизследователската група (Научни изследвания „Водородна
Европа“).

47

Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно
предприятие „Горивни клетки и водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1), изменен
с Регламент (ЕС) № 1183/2011 на Съвета (OВ L 302, 19.11.2011 г., стр. 3).

48

Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).
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3.5.3. В таблица 3.5.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 49.

Таблица 3.5.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

85,4

104,2

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

86,3

87,1

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

103,8

113,9

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

104,2

91,7

29

28

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за текущата
година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за следващата
година.

(2)

Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители
и командировани национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.5.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

49

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.fch.europa.eu.

109
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

3.5.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.5.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети50 и отчети за изпълнението на бюджета 51 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.5.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
50

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

51

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.5.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.5.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.5.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на 7РП

3.5.11. В таблица 3.5.2 e представен общ преглед на вноските на членовете

на ГКВ 1 в края на 2020 г.

Таблица 3.5.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
ГКВ 1 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и правни решения)

Членове

Дейности на СП Допълнителни дейности (1)

Парични
Валидирани
Докладвани невалидирани Непарични вноски за
Общо
непарични вноски
допълнителни дейности
вноски непарични вноски

Общо

ЕС (ГД „Научни изследвания и
иновации“)

470,0

Няма данни

470,0

Членове от частния сектор

470,0

Няма данни

Общо

940,0

Няма данни

407,0

19,1

0,0

Няма данни

426,1

470,0

17,9

440,4

0,0

Няма данни

458,3

940,0

424,9

459,5

0,0

Няма данни

884,4

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.5.12. За цялата 7РП в края на 2020 г. Съвместното предприятие е поело

задължения в размер на 428,5 млн. евро по подписани споразумения за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 7РП, от които 7,1 млн. евро
(или 2 %) остава да бъдат изплатени през следващите години. По отношение на
бюджетните кредити за плащания на Съвместното предприятие за 2020 г. за
проекти по 7РП, степента на усвояване на тези кредити е 89 %.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.5.13. В таблица 3.5.3 e представен общ преглед на вноските на членовете

на ГКВ 2 в края на 2020 г.

Таблица 3.5.3 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
ГКВ 2 (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и правни
решения)

Членове
ЕС (ГД „Научни
изследвания и
иновации“)
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

665,0

0,0

95,0

285,0

760,0

285,0

Общо

665,0

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Парични
вноски

Валидирани
непарични вноски

Докладвани
невалидирани
непарични вноски

Непарични вноски
за допълнителни
дейности

Общо

498,6

0,0

0,0

0,0

498,6

380,0

8,7

11,9

35,0

1 095,0

1 150,6

1 045,0

507,3

11,9

35,0

1 095,0

1 649,2

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.5.14. Ниското ниво на валидираните непарични вноски за оперативни

дейности от членовете от промишления сектор в размер на 11,9 млн. евро се
дължи на факта, че Съвместното предприятие ги е сертифицирало по-късно
в програмата „Хоризонт 2020“, когато се извършва окончателното плащане по
проектите и се изготвят сертификатите за финансовите отчети.

3.5.15. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

който е наличен за проектите по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на
бюджетните кредити за поемане на задължения и за извършване на плащания е
97 %.

3.5.16. Административният бюджет на Съвместното предприятие се

управлява като отделен бюджет и повторното активиране на неизползваните
бюджетни кредити за плащания за предходни години следва да бъде ограничено
до степента, в която бюджетните кредити за плащания за годината са
недостатъчни за покриване на договорните задължения за нея. Практиката на
Съвместното предприятие за повторно активиране на неизползвани бюджетни
кредити за плащания от предходни години до размера на неизпълнените поети
задължения за административни разходи води до натрупването на неизползвани
бюджетни кредити за плащания. Поради въздействието на пандемията от COVID19 върху планираните разходи за информационни технологии, комуникация,
командировки, заседания, събития и други услуги, тази практика е довела до
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ниско изпълнение на административния бюджет на Съвместното предприятие
(разходите за инфраструктура и комуникация по дял 2, които представляват около
3 % от неговия общ наличен бюджет за плащания), което в края на 2020 г. е било
56 %.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.5.17. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2019 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.

3.5.18. За междинните и окончателните плащания по 7РП Съвместното

предприятие извършва последващи одити при бенефициентите, а за
последващите одити на заявките за плащания по проекти по програма
„Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит на Комисията. Въз основа на
резултатите от последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното
предприятие е отчело представителен процент грешки в размер на 1,97 %
и процент остатъчни грешки в размер на 1,01 % при проектите по 7РП 52, както
и представителен процент грешки в размер на 2,16 % и процент остатъчни грешки
в размер на 1,34 % при проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни
плащания) 53. В своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 54 Комисията
е счела, че за разходите за научни изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от
грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат
предвид разходите за проверки, предложените мерки за опростяване на
правилата и присъщия риск, свързан с възстановяването на разходите по
научноизследователски проекти. Крайната цел е остатъчният процент на
грешките да е възможно най-близо до 2 % при приключването на програмите

52

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие ГКВ 2 за 2020 г., точка 4.3.

53

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие ГКВ 2 за 2020 г., точка 4.3.

54

COM(2011) 809 окончателен.
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и отчитането на финансовото въздействие от всички одити, корекции и мерки за
възстановявания.

3.5.19. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от
последващия одит 55. В един случай одитът разкри грешка от над 1 % от
одитираните разходи, причинена от прилагането на грешен обменен курс за
конвертиране на декларираните разходи в евро.

Констатации и оценки във връзка с процедурите за
възлагане на обществени поръчки

3.5.20. През април 2020 г. Съвместното предприятие е стартирало открита

процедура за възлагане на обществена поръчка за рамково споразумение,
свързано с изпълнението на третата фаза на проекта за установяване на схема за
сертифициране на водород, с която се цели спазването на преразгледаната
Директива за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ ІІ) 56. Въпреки че
консорциумът, който вече е бил изпълнил първите две фази на проекта, е бил
в положение на предимство поради по-голяма информираност, Съвместното
предприятие е използвало открита процедура за възлагане на обществена
поръчка за изпълнение на третата фаза на проекта. В резултат на това един
консорциум със същия координатор, който е изпълнил предните две фази, е бил
единственият кандидат. Той е представил предложение и финансова оферта,
близка до максималната прогнозна стойност на поръчката, определена
в тръжните спецификации.

3.5.21. Поради използването на открита процедура за възлагане на

обществени поръчки в ситуация на предимство поради по-голяма
информираност, изпълнението на целта за най-добро съотношение между цена
и качество не може да бъде напълно демонстрирано. С цел подобряване на
конкурентоспособността и по-добра оценка на цената на пазара, Съвместното
55

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.

56

Директива (ЕС) 2018/2001 (преработен текст) за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници.
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предприятие се насърчава да извърши предварително пазарно проучване на
цените и консултация с други компании, действащи на пазара на водород.

Констатации и оценки относно служителите, наети чрез
агенции за временна заетост

3.5.22. Съвместното предприятие е запазило длъжността „Управление на

служебните знания“ с постоянни назначения на временни работници за период
от около 2,5 години, в резултат на искането на управителния съвет на ГКВ за
укрепване на функцията за управление на знанията. Съгласно рамковото
споразумение на Комисията за служителите, наети чрез агенции за временна
заетост, използването им следва да се ограничава до канцеларска работа
с еднократен или временен характер, произтичаща от извънредно увеличаване
на работното натоварване и/или извършването на еднократна дейност, или до
заемане на свободна длъжност до назначаването на постоянен служител.
Практиката на Съвместното предприятие противоречи на този принцип и на
практика създава постоянна длъжност в допълнение към длъжностите,
предвидени в щатното разписание.

116
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

Отговор на Съвместното
предприятие
3.5.16
Административният бюджет показа постоянна висока степен на изпълнение
(между 75 % и 80 %) за предходните четири години. През 2020 г. обаче ситуацията
беше различна поради значителното въздействие на пандемията от COVID-19
върху административните дейности.
Анулирането на планирани дейности в размер до 13 % от дял 2 (бюджетни
кредити за плащания) не можа да стане напълно известно преди края на
годината.
3.5.21
За да постигне най-доброто съотношение качество/цена, СП ГКВ е извършило
вътрешно проучване на пазара, съчетано с използването на финансови данни за
минали периоди (произтичащи от предишни безвъзмездни средства и договори),
за да установи подходяща стойност на договора.
В бъдеще СП ГКВ ще допълва вътрешните проучвания с по-подробни външни
изследвания на пазара, за да се намери най-точната пазарна цена за договора.
3.5.22
СП ГКВ би желало да изтъкне, че временно наетият персонал е бил необходим за
справяне с текучеството за длъжността „Управление на служебните
знания“ между 2015 г. и 2020 г. Това обяснява отчасти необходимостта от
временно нает персонал, за да се осигури непрекъснатост на работата през
периодите на освобождаване на длъжността, а именно през 2018 г. и 2020 г.
Освен това, по изрично искане на управителния съвет на ГКВ (УС) през 2017 г.,
в което се подчертава решаващата роля на управлението на знанията
и необходимостта от по-задълбочени анализи, СП ГКВ е успяло единствено да
обезпечи произтичащото от това увеличено работно натоварване на временно
наетите служители.
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3.6. Съвместно предприятие
„Електронни компоненти и системи
за водещи позиции на
Европа“ (ECSEL)
Въведение

3.6.1. Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи

позиции на Европа“ (Съвместно предприятие ECSEL) със седалище в Брюксел е
създадено през май 2014 г.57 за периода до 31 декември 2024 г. То заменя и е
приемник на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS, които приключиха
дейността си на 26 юни 2014 г. Съвместно предприятие ECSEL започва да
извършва самостоятелно своята дейност на 27 юни 2014 г.

3.6.2. Съвместно предприятие ECSEL представлява публично-частно

партньорство за научни изследвания в областта на наноелектрониката
и вградените компютърни системи. Членове на Съвместното предприятие са
Европейският съюз (ЕС), представляван от Комисията (ГД „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“), държавите, участващи в ECSEL 58, както и трима
членове от частния сектор (браншови сдружения) (AENEAS, ARTEMISIA и EpoSS),
които представляват дружества и научноизследователски организации, работещи
в областта на вградените и кибер-физическите системи, интегрирането на
интелигентни системи и микро- и наноелектрониката.

57

Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие ECSEL (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152).

58

Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Швейцария и Турция. На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство
се оттегли от Европейския съюз и вследствие на това вече не е член на Съвместното
предприятие (източник: уебсайт на СП).
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3.6.3. В таблица 3.6.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 59.

Таблица 3.6.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

137,4

172,6

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

209,0

197,7

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

215,8

232,5

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

218,3

204,0

29

29

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за текущата
година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за следващата
година.

(2)

Персоналът включва срочно и договорно наети служители и командировани
национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.6.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

3.6.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на

59

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.ecsel.eu.
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одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.6.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети60 и отчети за изпълнението на бюджета 61 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.6.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на

60

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

61

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.6.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.6.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.6.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на 7РП

3.6.11. СП е приемник на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS,

приключили своята дейност на 26 юни 2014 г., и поема изпълнението на
започнатите от тях дейности по 7РП.

3.6.12. В края на 2020 г. ЕС е предоставил 573,2 млн. евро от средствата за

съфинансиране на дейностите по 7РП на Съвместното предприятие (прехвърлени
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от съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC през юни 2014 г.) и още 10,4 млн.
евро за съфинансиране на свързаните с тях административни разходи.

3.6.13. Общият размер на поетите задължения за дейностите по 7РП, поети

от ECSEL през юни 2014 г., възлиза на 447,3 млн. евро (ARTEMIS — 101,4 млн. евро
и ENIAC — 345,9 млн. евро), от които Съвместното предприятие е отменило
58 млн. евро (ARTEMIS — 16,8 млн. евро и ENIAC — 41,2 млн. евро) и е изплатило
386,7 млн. евро (ARTEMIS — 83,8 млн. евро и ENIAC — 302,9 млн. евро) в края на
2020 г. Следователно около 2,6 млн. евро (ARTEMIS — 0,8 млн. евро и ENIAC —
1,8 млн. евро) остава да бъдат изплатени през следващите години. По отношение
на бюджетните кредити за плащания на Съвместното предприятие за 2020 г. за
проекти по 7РП, степента на усвояване на тези кредити е 70 %.

3.6.14. Без да противоречи на изразеното в точки 3.6.7 и 3.6.9 становище,

ЕСП обръща внимание на факта, че учредителните регламенти на
предшестващите съвместни предприятия — ARTEMIS и ENIAC 62, предвиждат, че
техните оперативни научноизследователски и иновационни дейности по 7РП
следва да бъдат подкрепяни чрез финансови вноски от участващите държави
членки в размер най-малко на 1,8 пъти оперативната финансова вноска на ЕС,
която се изплаща на участниците в проектите, и чрез непарични вноски от
членовете от частния сектор, в размер най-малко на размера на вноската на
членовете от публичния сектор. Нито предварителните годишни отчети на
Съвместното предприятие за 2020 г., нито неговият доклад за бюджетното
и финансовото управление за 2020 г. оповестяват следните разчети на:
o

финансовите вноски на участващите държави за проектите по 7РП на
ARTEMIS и ENIAC, и

o

непаричните вноски на научноизследователските и развойни организации,
участващи в проекти по 7РП на ARTEMIS и ENIAC.

62

Регламент (ЕО) № 74/2008 и Регламент (ЕО) № 72/2008 (член 11, параграф 6 от
приложението към Устава на съвместно предприятие ARTEMIS и към Устава на
съвместно предприятие ENIAC).
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.6.15. На таблица 3.6.2 е представен общ преглед на вноските на

членовете за дейностите на Съвместното предприятие по „Хоризонт 2020“ в края
на 2020 г.

Таблица 3.6.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
ECSEL за дейностите по „Хоризонт 2020“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Членове

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

Общо

Парични
вноски

ЕС (ГД „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“)

1 185,0

Няма данни

1 185,0

Членове от частния сектор

1 657,5

Няма данни

1 657,5

19,6

Партниращи държави (2)

1 170,0
4 012,5

Няма данни
Няма данни

1 170,0
4 012,5

374,7
1 339,2

Общо

944,9

Валидирани
Докладвани невалидирани
непарични вноски
непарични вноски

Няма данни

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Общо

Няма данни

Няма данни

944,9

180,3

896,5

Няма данни

1 096,4

Няма данни
180,3

Няма данни
896,5

Няма данни
Няма данни

374,7
2 416,0

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.
(2) Държавите участнички плащат своя принос директно на бенефициентите.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.6.16. Държавите, участващи в СП ECSEL, следва да финансират

оперативните му разходи с вноски в размер на най-малко 1,170 млрд. евро 63.
В края на 2020 г. някои от тези държави, които участват в поканите за представяне
на предложения за периода 2014—2019 г., са подписали договорни задължения
в размер на 936,6 млн. евро 64 и са декларирали общо финансово участие
в размер на 374,7 млн. евро (или 40 % от общия размер на поетите задължения),
които са платили пряко на бенефициентите по подкрепените от тях проекти по
„Хоризонт 2020“. Разликата между размера на финансовото участие на
участващите държави и финансовото участие на ЕС в края на 2020 г. се дължи на
факта, че повечето участващи държави признават и докладват своите разходи
към СП едва при приключването на подкрепяните от тях проекти по „Хоризонт
2020“.

63

Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 561/2014.

64

Тази сума се изчислява въз основа на решенията на Съвета на публичните органи на
СП по поканите за представяне на предложения за периода 2014—2019 г.
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3.6.17. Съвместното предприятие може да изчисли действителния размер на

непаричните вноски на членовете от промишления сектор едва след
валидирането на вноските на участващите държави в края на програмата. Затова
то изчислява непаричните вноски на членовете от промишления сектор по
методологията „pro-rata temporis“, приета от управителния съвет на СП. Това
обяснява защо в края на 2020 г. разчетеният и все още невалидиран размер на
непаричните вноски на членовете от промишления сектор възлиза на 896,5 млн.
евро, в сравнение със сумата на валидираните непарични вноски от
промишления сектор в размер на 180,3 млн. евро. Въз основа на данните от
проектите, свързани с поканите на СП за представяне на предложения по
„Хоризонт 2020“ за периода 2014—2020 г., към 31 декември 2020 г. съответните
задължения на членовете от промишления сектор за непарични вноски възлизат
на 1,3842 млрд. евро.

3.6.18. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

наличен за проектите по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на бюджетните
кредити за поемане на задължения и за плащания е съответно 100 % и 91 %.

3.6.19. Неизползваните бюджетни кредити за плащания от предходни

години могат да бъдат включени в бюджета на съвместните предприятия през
следващите три финансови години, при положение, че впоследствие те се
използват първи. През 2020 г. СП отново е мобилизирало 57,2 млн. евро
неизползвани бюджетни кредити за плащания в оперативния бюджет за
дейности по „Хоризонт 2020“. Преди да използва бюджетните кредити за
съответната година обаче, Съвместното предприятие е използвало само 40 млн.
евро (или 70 %) от повторно мобилизираните бюджетни кредити.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.6.20. Сключените административни споразумения на съвместните

предприятия ARTEMIS и ENIAC с националните финансиращи органи на
държавите членки продължават да бъдат в сила след сливането на тези две
предприятия в Съвместно предприятие ECSEL. Съгласно тези споразумения
стратегиите на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC за последващи одити
са разчитали в голяма степен на НФО за извършване на одит на заявките за
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плащания по проектите 65. Съвместно предприятие ECSEL е предприело мерки за
оценка на изпълнението на последващи одити от НФО и е получило писмени
изявления от тях, в които същите декларират, че прилагането на националните
процедури дава достатъчна увереност относно законосъобразността
и редовността на операциите. Значителните различия между методологиите
и процедурите, които се използват от националните финансиращи органи, не
позволяват на Съвместно предприятие ECSEL да изчислява единен надежден
претеглен процент грешки, нито процент остатъчни грешки за плащанията по 7РП.
При проектите по 7РП плащанията, извършени от СП през 2020 г., възлизат на
14,3 млн. евро (2019 г. — 20,3 млн. евро), което представлява 7,7 % (2019 г.—
11,2 %) от общия размер на оперативните плащания на Съвместното предприятие
през 2020 г. По отношение на тези плащания EСП приложи процента остатъчни
грешки, определен от ГД „Научни изследвания и иновации“ за цялата 7РП, който
в края на 2020 г. е 3,51 % 66.

3.6.21. Общата служба за одит на Комисията (ОСО) извършва последващите

одити на разходите. Въз основа на одитните резултати в края на 2020 г.,
Съвместното предприятие е докладвало представителен процент грешки за
проектите по „Хоризонт 2020“ в размер на 2,68 % и остатъчен процент грешки
в размер на 1,25 % 67. В своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 68
Комисията е счела, че за разходите за научни изследвания по „Хоризонт
2020“ рискът от грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел,
като се вземат предвид разходите за проверки, предложените мерки за
опростяване на правилата и присъщия риск, свързан с възстановяването на
разходите по научноизследователски проекти. Крайната цел е процентът
остатъчни грешки да е възможно най-близо до 2 % при приключване на
програмите и след отчитане на финансовото въздействие от всички одити
и мерките за коригиране и възстановяване на средства.

65

Съгласно стратегиите за последващ одит, приети от ARTEMIS и ENIAC, Съвместно
предприятие ECSEL трябва да извършва най-малко веднъж годишно оценка на това
дали информацията, получена от държавите членки, предоставя достатъчно увереност
относно редовността и законосъобразността на извършените операции.

66

Годишен отчет за дейността на ГД „Научни изследвания и иновации“ за 2020 г., стр. 43.

67

Проект на годишен отчет за дейността на ECSEL за 2020 г., част III „Вътрешен контрол“.

68

COM(2011) 809 окончателен.
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3.6.22. ЕСП извърши одит на произволна извадка от плащания по „Хоризонт

2020“, направени през 2020 г. на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди
процента грешки, определен от последващия одит 69. Тези подробни одити
показаха следното:
o

в един случай са налице системни грешки в размер на над 1 % от
одитираните разходи, свързани с изчисляването на декларираните разходи
за персонал; и

o

в друг случай бенефициентът е декларирал преки разходи за закупуването на
услуги от друг бенефициент, който е бил част от консорциума по проекта.
Това е приемливо само в случай, че е надлежно обосновано, за да се избегне
възможността цената да съдържа марж на печалба. Бенефициентът не е
представил обосновка за изключението, нито доказателство, че процедурата
за възлагане на обществена поръчка е осигурила икономически найизгодната оферта за закупуването на тази услуга. Тази грешка не е
количествено измерима.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.6.23. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.

69

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2017

В отговор на отправените от оценителите препоръки Съвместното предприятие е
изготвило план за действие, който е приет от управителния съвет на СП през април
2018 г. Планът за действие включва широк набор от действия за изпълнение от
Съвместното предприятие, някои от които вече са завършени. Останалата по-голяма
част следва да бъдат изпълнени през 2019 г.; други действия са счетени за попадащи
извън обхвата на СП.

Завършени

2018

През 2018 г. СП е установило, че парични вноски за административни разходи
в размер на над 1 млн. евро не са фактурирани от Съвместно предприятие ENIAC на
члена от промишления сектор AENEAS, преди да бъде създадено Съвместното
предприятие ECSEL. За да се справи с липсата на парични средства за
административни разходи, Съвместното предприятие е получило 1 млн. евро от
своите членове като „предварително платени парични вноски“, от които 320 000 евро
са от Комисията и 680 000 евро от членовете от промишления сектор. Съвместното
предприятие следва да издаде дебитно известие без по-нататъшно забавяне.

Завършени
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

Степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания на Съвместното
предприятие, налични за 2019 г., които са в размер на 44,8 млн. евро за
съфинансиране на проекти по 7РП, е 45,3 %. Този нисък процент на изпълнение е
следствие главно от забавянията от страна на националните финансиращи органи
(НФО) при изготвянето на сертификатите, издавани в края на проектите за текущите
дейности по 7РП. Тъй като програмата е приключила в края на 2017 г., тези забавяния
увеличават риска средствата по 7РП, които вече са разпределени за Съвместното
предприятие, да не бъдат напълно усвоени.

Няма данни

2019

Съвместното предприятие е задължено да прилага новата рамка за вътрешен контрол
(РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за вътрешен контрол. В края на
2019 г. Съвместното предприятие все още не е започнало процеса на прилагане.

Завършени

2019

Съвместното предприятие е преразпределило 19 млн. евро неизползвани бюджетни
кредити за плащания от предходната година към оперативния бюджет за 2019 г., като
първоначалният бюджет за плащанията на безвъзмездна финансова помощ по
„Хоризонт 2020“ е бил увеличен от 163 млн. евро на 182 млн. евро. Съвместното
предприятие е обосновало това преразпределяне с очакваното увеличение на
заявките за плащания през 2019 г., свързани с поканите за представяне на
предложения по програма „Хоризонт 2020“ от 2014 г. и 2015 г. В края на 2019 г. е
изпълнен 59 % от преразпределения бюджет.

Няма данни
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Година

2019

Коментари на ЕСП
Съвместното предприятие трябва да подобри процеса на вътрешна комуникация, за
да идентифицира бенефициентите, застрашени от несъстоятелност, и за да докладва
своевременно за авансово финансиране, при което има риск то да не бъде
възстановено. Вследствие на това е възможно оповестените в годишните отчети
активи по предварителното финансиране да са завишени.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

Завършени
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.6.14
За разлика от програма „Хоризонт 2020“, Регламентът за 7РП не е предвиждал
или изисквал досега такова докладване за предшествениците на ECSEL. Следва да
се отбележи, че по време на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC, след
обсъждане с ГД „Бюджет“ (наред с други), беше решено тази информация да не
се включва в годишните отчети.
3.6.19
Графикът за повторно активиране през третото тримесечие на 2020 г. беше извън
плановете и контрола на ECSEL поради неизпълнено свързано искане, което беше
одобрено едва в началото на септември 2020 г. Независимо от това след
повторното активиране всички плащания бяха извършени чрез приоритетно
използване на повторно активирани бюджетни кредити в съответствие
с финансовите правила на ECSEL. Съвместното предприятие ECSEL се ангажира да
активира повторно неизползваните бюджетни кредити в рамките на три
финансови години и да ги използва приоритетно в съответствие с финансовите си
правила. Съвместното предприятие ECSEL прогнозира, че до края на 2021 г.
всички останали бюджетни кредити за оперативни плащания ще бъдат
активирани повторно и усвоени.
3.6.20
Съвместното предприятие ECSEL би желало да потвърди, че са предприети стъпки
за справяне с констатирания (повтарящ се) проблем. Съвместното предприятие
ECSEL счита, че тези мерки (годишните писмени изявления на НФО) са
подходящи, както беше потвърдено от бюджетния орган. Учредителните
регламенти на съвместните предприятия предвиждат, че „държавите членки на
ARTEMIS/ENIAC могат да извършват всякакви други проверки и одити на
получателите на средства от тяхното национално финансиране, каквито те считат
за необходими, като съобщават резултатите от тях на СП ARTEMIS/ENIAC“.
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3.6.22
Съвместното предприятие ECSEL разгледа констатациите със съответните
бенефициенти.
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3.7. Съвместно предприятие
„Биотехнологични
производства“ (БП)
Въведение

3.7.1. Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) със

седалище в Брюксел е създадено през май 2014 г.70 за период от десет години. То
започва своята самостоятелна дейност на 26 октомври 2015 г.

3.7.2. Съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство
в областта на биотехнологичните производства. Учредители на Съвместното
предприятие са Европейският съюз (ЕС), представляван от Комисията,
и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за
биотехнологични производства (КБП).

3.7.3. В таблица 3.7.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 71.

70

Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Биотехнологични производства“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130).

71

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.bbi-europe.eu.
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Таблица 3.7.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

191,2

132,5

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

72,2

138,6

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

196,6

182,1

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

111,7

141,6

23

22

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за
текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за
следващата година.

(2)

Персоналът включва срочно и договорно наети служители и командировани
национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.7.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

3.7.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.7.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети72 и отчети за изпълнението на бюджета 73 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.7.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

72

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

73

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.7.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.7.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.7.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.7.11. В таблица 3.7.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на Съвместното предприятие в края на 2020 г.

Таблица 3.7.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
„Биотехнологични производства“ (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП и правни решения)

Членове

Дейности на СП (1)

Допълнителни
дейности (2)

Намаление

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)

Парични вноски

Валидирани
непарични вноски

Докладвани невалидирани
непарични вноски

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Общо

ЕС (ГД „Научни изследвания и иновации“)

975,0

Няма данни

-140,0

835,0

603,2

Няма данни

Няма данни

Няма данни

603,2

Членове от частния сектор (непарични вноски и
парични вноски за административни разходи)

462,1

2 234,7

Няма данни

2 696,8

12,5

42,0

53,7

929,2

1 037,4

182,5

Няма данни

-140,0

42,5

3,3

Няма данни

Няма данни

Няма данни

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

Членове от частния сектор (парични вноски за
оперативни разходи)
Общо

(1) Целеви нива на НВОД и вноските за административни разходи съгласно договореното в годишните работни планове на СП.
(2) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП. Тяхната минимална целева стойност е повишена от 1,755 млрд. евро на 2,2347 млрд. евро за членовете от частния сектор, за да може да се достигне общо задължение за вноските в размер
на минимум 2,730 млрд. евро.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.7.12. Съгласно учредителния регламент на СП членовете от промишления

сектор следва да участват с най-малко 182,5 млн. евро в оперативните разходи на
Съвместното предприятие. Както и през 2020 г. членовете от промишления сектор
не са направили допълнителни парични вноски за оперативните разходи на СП,
като тези вноски са останали на същото ниско равнище от 3,25 млн. евро, както
в края на 2019 г. Това показва, че СП среща значителни трудности при
получаването на такива вноски и че минималното целево ниво няма да бъде
постигнато до края на програма „Хоризонт 2020“. По тази причина Комисията (ГД
„Научни изследвания и иновации“) е намалила паричните си вноски в СП със
140 млн. евро. Това значително намаляване на вноските на членовете е породило
риск за изпълнението на планираните от СП научно изследователски
и иновационни действия по програма „Хоризонт 2020“.

3.7.13. В края на 2020 г. общите непарични вноски на членовете от

промишления сектор за допълнителни дейности са достигнали едва 53 % от
минималната сума от 1,755 млрд. евро, определена в учредителния регламент на
СП. Освен това в края на 2020 г. членовете от промишления сектор са докладвали
95,7 млн. евро непарични вноски за оперативни дейности от общо 433 млн. евро,
за които са поети задължения след обявяването на всички покани за представяне
на предложения по „Хоризонт 2020“. Тази ситуация показва висок риск до края на
програма „Хоризонт 2020“ СП да не постигне очакваните цели за непаричните
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вноски на членовете от промишления сектор, определени в учредителния му
регламент и приети в годишните работни планове.

3.7.14. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

наличен за проектите по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на бюджетните
кредити за поемане на задължения и за плащания е съответно 100 % и 85 %.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.7.15. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2020 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.

3.7.16. Общата служба за одит на Комисията отговаря за последващия одит

на плащанията на СП по програма „Хоризонт 2020“. Въз основа на резултатите от
последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното предприятие е отчело
представителен процент грешки в размер на 1,47 % и процент остатъчни грешки
в размер на 1,06 % при проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни
плащания) 74. В своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 75 Комисията
е счела, че за разходите за научни изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от
грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат
предвид разходите за проверки, предложените мерки за опростяване на
правилата и присъщия риск, свързан с възстановяването на разходите по
научноизследователски проекти. Крайната цел е процентът остатъчни грешки да е
възможно най-близо до 2 % при приключване на програмите и след отчитане на
финансовото въздействие от всички одити и мерките за коригиране
и възстановяване на средства.

74

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие БП за 2020 г., стр. 168.

75

COM(2011) 809 окончателен.
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3.7.17. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от
последващия одит 76. Подробните проверки разкриха в един случай грешка от над
1 % от одитираните разходи, свързана с неоправдана корекция на вече
декларирани и приети разходи за персонал през следващия отчетен период.

3.7.18. През първата половина на 2020 г. Европейската служба за борба

с измамите (ОЛАФ) приключи разследване, при което бяха открити доказателства
за нередности и измами в дейностите на двама бенефициенти, участващи
в проекти по „Хоризонт 2020“, включително проекти, съфинансирани от
Съвместното предприятие. През 2020 г. СП до голяма степен е изпълнило
препоръките на ОЛАФ по отношение на тези бенефициенти. Това включва
задействане на процедура за възстановяване на недължимите суми,
прекратяване на участието на засегнатите бенефициенти в повечето
споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и активно
разглеждане на други потенциално проблематични бенефициенти.

Констатации и оценки относно спазването на принципа на
добро финансово управление

3.7.19. При изготвянето на поканата на СП за представяне на предложения за

2020 г. не са обхванати възможно най-пълно четирите стратегически
демонстрационни теми в съответствие с програмата за научни изследвания на
Съвместното предприятие в работния план. Допустимите и високо оценените
предложения за една от демонстрационните теми е трябвало да бъдат
отхвърлени в полза на друга демонстрационна тема, за която са били приети
няколко предложения за съфинансиране.

76

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.7.20. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма
данни)

2019

От минимума парични вноски, определен на 182,5 млн. евро 77, само 3,25 млн. евро са
постъпили в края на 2019 г. Учредителният регламент на Съвместно предприятие БП 78 е
изменен, за да се даде възможност на членовете от промишления сектор да предоставят
своите парични вноски на ниво проекти. Въпреки това изменение все още има голям
риск членовете от промишления сектор да не постигнат минималния размер на
оперативните парични вноски преди края на програмата за биотехнологични
производства. В резултат на това Комисията (ГД „Научни изследвания и иновации“) е
решила в края на 2018 г. да намали бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,
който е в размер на 205 млн. евро, със сумата от 140 млн. евро 79.

Няма данни

77

Член 12, параграф 4 от Устава на Съвместно предприятие БП (приложение I към Регламент (ЕС) № 560/2014).

78

Регламент (ЕС) 2018/121 на Съвета от 23 януари 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие
„Биотехнологични производства“ (OВ L 22, 26.1.2018 г., стр. 1).

79

Тази сума включва обявеното спиране на плащания в размер на 50 млн. евро от бюджета за 2017 г. и на 20 млн. евро от бюджета за 2018 г.
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Година

2019

Коментари на ЕСП

Общият размер на непаричните вноски за допълнителни дейности от 916 млн. евро
в края на 2019 г. включва около 216 млн. евро непарични вноски, докладвани за 2019 г.,
за които обаче процесът на сертифициране не е завършен поради пандемията от
COVID-19.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма
данни)
Текущи
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.7.12
Правната рамка, създадена изключително за СП „БП“ за събирането на финансови
вноски от неговите членове от промишления сектор, в крайна сметка се оказа
неефективна. В съответствие с предходна препоръка на Сметната палата, поуките,
извлечени от специфичния опит на СП „БП“, ще бъдат взети предвид при
разработването на бъдещите публично-частни партньорства. При СП „БП“ обаче
този опит показа също така, че въпреки значителното намаляване на паричните
вноски както от ЕК, така и от КБП, инициативата е успяла да постигне
стратегическите си цели. Действително резултатите и въздействията, постигнати
от финансираните проекти, вече надхвърлят по-голямата част от целите,
определени в стратегическата програма за иновации и научни изследвания на
„БП“, което беше потвърдено от неотдавнашно проучване, проведено от
независими външни експерти. В годишния отчет за дейността за 2020 г. на СП
„БП“ са представени допълнителни подробности в това отношение.
3.7.13
Общият принос на членовете от промишления сектор на СП „БП“ действително е
малко под равнището, очаквано от инициативата към настоящия момент.
В действителност прогнозите за апортните вноски за IKAA и IKOP първоначално се
очакваше да бъдат линейни, докато неотдавнашният опит показва, че тези
инвестиции се реализират масово в края на проектите на СП „БП“. Освен това
пандемията от Covid-19 доведе до отлагане на инвестициите и на тяхното
сертифициране от външни одитори.
Според СП „БП“ този недостиг ще бъде значително намален през следващите
години, като се има предвид, че декларирането и сертифицирането на
непаричните вноски (IKAA и IKOP) ще се увеличат значително в съответствие
с приключването на проектите по БП. Освен това членовете от промишления
сектор поеха ангажимент за допълнителни инвестиционни цели за 2021 г. и след
това във финансовата си перспектива, представена на управителния съвет на БП.
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3.8. Съвместно предприятие
Shift2Rail (S2R)
Въведение

3.8.1. Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R) със

седалище в Брюксел е създадено през юни 2014 г.80 за период от десет години
и започва своята самостоятелна дейност на 24 май 2016 г.

3.8.2. Съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство
в железопътния сектор. Учредителните членове на Съвместното предприятие са
Европейския съюз (ЕС), представляван от Комисията, и партньори от
железопътния сектор (основни заинтересовани страни, в т.ч. производители на
железопътно оборудване, железопътни предприятия, управители на
инфраструктури и изследователски центрове). Други структури могат да участват
в Съвместното предприятие като асоциирани членове.

3.8.3. В таблица 3.8.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 81.

80

Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 година за създаването на
съвместно предприятие Shift2Rail (ОВ L 177, 17.6.2014 г., стp. 9).

81

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.shift2rail.org.
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Таблица 3.8.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

72,5

61,8

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

77,9

79,1

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

75,8

81,6

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

84,1

83,1

24

23

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за
текущата година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за
следващата година.

(2)

Персоналът включва срочно и договорно наети служители и командировани
национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.8.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко
тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

3.8.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.8.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети82 и отчети за изпълнението на бюджета 83 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.8.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

82

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

83

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.8.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.8.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.8.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.8.11. В таблица 3.8.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на Съвместното предприятие в края на 2020 г.

Таблица 3.8.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие S2R
(в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)
Членове

Дейности на СП

Допълнителни
дейности (1)

Общо

ЕС (ГД „Мобилност и транспорт“)

398,0

0,0

398,0

Членове от частния сектор

350,0

120,0

Общо

748,0

120,0

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Парични
вноски

Валидирани
Докладвани невалидирани
непарични вноски
непарични вноски

Непарични вноски за
допълнителни дейности

Общо

297,7

0,0

0,0

0,0

297,7

470,0

9,2

121,9

93,1

204,8

429,0

868,0

306,9

121,9

93,1

204,8

726,7

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.8.12. В края на 2020 г. Съвместното предприятие е изпълнило съответно

100 % и 80 % от наличните бюджетни кредити за поемане на задължения и за
извършване на плащания за проекти по „Хоризонт 2020“. Степента на усвояване
на бюджетните кредити за оперативни плащания е намаляла в сравнение
с 2019 г. (88 %), тъй като едно споразумение за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ, предоставено в рамките на поканата за представяне на
предложения за 2020 г., не е могло да бъде подписано до края на 2020 г.
и съответното предварително финансиране е трябвало да бъде забавено.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.8.13. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2020 г. Съвместното предприятие е въвело новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. За годишната самооценка и мониторинг на ефективността на
контролните дейности, изисквани от РВК, Съвместното предприятие е
разработило подходящи показатели за всички принципи за вътрешен контрол
и свързаните с тях характеристики.
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3.8.14. Съгласно Решение на управителния съвет (УС) № 7/2018 за приемане
на правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси,
приложими за органите на СП, на уебсайта на СП трябва да се публикуват
актуализирани автобиографии и декларации за конфликт на интереси на
членовете на УС. Въпреки това, тъй като само няколко от членовете на УС
надлежно са представили тази информация, нито една от декларациите за
конфликт на интереси и само половината от автобиографиите са били
публикувани в края на 2020 г.

3.8.15. Общата служба за одит на Комисията отговаря за последващия одит

на плащанията на СП по програма „Хоризонт 2020“. Въз основа на резултатите от
последващи одити, налични в края на 2020 г., Съвместното предприятие е отчело
представителен процент грешки в размер на 2,9 % и процент остатъчни грешки
в размер на 1,99 % при проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни
плащания) 84. В своето предложение за регламент за „Хоризонт 2020“ 85 Комисията
е счела, че за разходите за научни изследвания по „Хоризонт 2020“ рискът от
грешки на годишна основа в диапазона 2—5 % е реалистична цел, като се вземат
предвид разходите за проверки, предложените мерки за опростяване на
правилата и присъщия риск, свързан с възстановяването на разходите по
научноизследователски проекти. Крайната цел е процентът остатъчни грешки да е
възможно най-близо до 2 % при приключване на програмите и след отчитане на
финансовото въздействие от всички одити и мерките за коригиране
и възстановяване на средства.

3.8.16. Като част от контрола на оперативните плащания ЕСП извърши одит

на произволна извадка от плащания по „Хоризонт 2020“, направени през 2020 г.
на ниво крайни бенефициенти, за да потвърди процента грешки, определен от
последващия одит 86. Тези подробни одити разкриха в един случай системна
грешка, възникнала в резултат на използването на неправилен метод за
изчисляване на декларираните разходи за персонал. В друг случай беше открита
системна количествено неизмерима грешка при контрола, отнасяща се до

84

Годишен отчет за дейността на Съвместно предприятие S2R за 2020 г., стр. 189.

85

COM(2011) 809 окончателен.

86

По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ, тествани при
бенефициентите, прагът за оповестяване на количествено измерими грешки е 1 % от
одитираните разходи.
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липсата на процедура на бенефициента за валидиране за декларираните часове
работа по проекта.

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.8.17. В приложението са представени корективните действия, предприети
в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна палата от
предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

2017

Коментари на ЕСП
В отговор на отправените от оценителите препоръки Съвместното предприятие е
изготвило план за действие, който е приет от управителния съвет на 28 юни 2018 г.
Въпреки че в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка няма да бъдат
предприети действия по всички препоръки, отправени в междинната оценка, някои
действия, предвидени в плана за действие, вече са стартирани, а други, според
техния характер и съществуващата правна рамка, се разглеждат в предложение на
Комисията от 23 февруари 2021 г. за установяване на бъдещото европейско
партньорство за научни изследвания и иновации в областта на железопътния
транспорт.

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

Няма данни
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.8.14
Съвместното предприятие S2R предприе следните действия:
-

-

няколко пъти беше напомнено на членовете на управителния съвет (УС) да
представят липсващите декларации за конфликт на интереси;
към юни 2021 г. все още липсват 28 % от автобиографиите и декларациите
за конфликт на интереси (12 от общо 43 активни понастоящем
представители);
на заседанието на УС на 22 юни 2021 г. на членовете на УС беше
представен доклад за състоянието. Беше обяснено, че член на УС, който не
е спазил изискванията за представяне на декларация за конфликт на
интереси и автобиография, се счита de facto в ситуация на конфликт на
интереси, което води до изключването му от процеса на вземане на
решения в управителния съвет.

3.8.16
Констатацията относно липсата на установена от бенефициента процедура за
валидиране на отработените часове се посочва в последващ одитен доклад,
изготвен от Общата служба за одит на Комисията (ОСО) в края на 2020 г., без да е
идентифицирана нужда от финансови корекции. В доклада се заключава, че като
цяло системата на бенефициента за валидиране на работното време е надеждна.
Освен това бенефициентът потвърди, че тя ще бъде подобрена и съвместното
предприятие S2R ще провери дали това е изпълнено.
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3.9. Съвместно предприятие за
европейски високопроизводителни
изчислителни технологии (EuroHPC)
Въведение

3.9.1. Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни

изчислителни технологии (EuroHPC) със седалище в Люксембург е създадено през
октомври 2018 г. за периода до 31 декември 2026 г. 87 Съвместното предприятие
започва да извършва самостоятелно своята дейност на 23 септември 2020 г.

3.9.2. Съвместното предприятие е публично-частно партньорство, което дава

възможност за обединяване на ресурси от Европейския съюз (ЕС), европейски
държави и партньори от частния сектор за разработването на
високопроизводителни изчислителни технологии в Европа. Учредителите на СП са
ЕС, представляван от Комисията, участващите държави88 и двама партньори от
частния сектор, представлявани от Европейската технологична платформа за
високопроизводителни изчислителни технологии (ETP4HPC) и Сдружението за
популяризиране на стойността на големите информационни масиви (BDVA).

87

Регламент (ЕС) № 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. за създаване на
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (ОВ L 252, 8.10.2018 г., стр. 8).

88

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония,
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония,
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария и Турция (източник: уебсайт на EuroHPC).
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3.9.3. В таблица 3.9.1 са представени основни данни за Съвместното
предприятие 89.

Таблица 3.9.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Нови бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

181,5

Няма
данни

Нови бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

509,1

Няма
данни

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

181,5

Няма
данни

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

509,1

Няма
данни

11

Няма
данни

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

В наличния бюджет се включват неусвоените бюджетни кредити от предходни
години, които Съвместното предприятие е заложило отново в бюджета за текущата
година, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за следващата
година.

(2)

Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители
и командировани национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.9.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко

тестване по същество на операции на равнището на Съвместното предприятие
и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на системите на
Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се добавят
доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ на
информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

89

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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3.9.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.9.6. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети90 и отчети за изпълнението на бюджета 91 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.9.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние

90

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

91

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.9.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.9.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

3.9.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.
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Констатации и оценки относно изпълнението на бюджета
на „Хоризонт 2020“

3.9.11. В таблица 3.9.2 е представен общ преглед на вноските на членовете

на Съвместно предприятие EuroHPC в края на 2020 г.

Таблица 3.9.2 — Вноски на членовете на Съвместно предприятие
EuroHPC (в млн. евро)
Вноски на членовете
(съгласно учредителния регламент на СП)

Членове

ЕС (ГД „Съобщителни
мрежи, съдържание и
технологии“)
Партниращи държави
Членове от частния
сектор
Общо

Дейности на Допълнителни
СП
дейности (1)

Общо

Вноски на членовете
(към 31.12.2020 г.)
Парични
вноски

Валидирани
непарични
вноски

Докладвани
невалидирани
непарични
вноски

Непарични вноски за
допълнителни
дейности

Общо

536,0

Няма данни

536,0

190,9

0,0

0,0

Няма данни

190,9

486,0

Няма данни

486,0

28,9

0,0

0,0

Няма данни

28,9

422,0

Няма данни

422,0

0,0

0,0

0,0

Няма данни

0,0

1 444,0

Няма данни

1 444,0

219,8

0,0

0,0

Няма данни

219,8

(1) Допълнителните дейности са извън обхвата на одита на ЕСП.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.9.12. По отношение на бюджета на Съвместното предприятие за 2020 г.,

който е наличен за проектите по „Хоризонт 2020“, степента на усвояване на
бюджетните кредити за поемане на задължения и за извършване на плащания е
съответно 95,5 % и 22,5 %. Ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити
за плащания се обяснява отчасти с факта, че Комисията е прехвърлила целия
годишен бюджет за плащания към СП, когато то е постигнало своята финансова
самостоятелност на 23 септември 2020 г.

3.9.13. В края на 2020 г. забавянията при набирането на служители с ключови
функции, заедно с въздействието на пандемията от COVID-19 върху планираните
разходи за информационни технологии, комуникация, командировки, заседания,
събития и други услуги, значително са намалили (до 16,5 %) степента на
изпълнение на бюджета за административни плащания (който представлява
около 1,5 % от общия наличен бюджет).

3.9.14. За 2020 г. оперативният бюджет за плащания на СП е планиран за

авансово финансиране, свързано с придобиването на трите компютъра,
предшественици на суперкомпютрите с производителност от порядъка на
екзафлопс и пет суперкомпютъра с производителност от порядъка на петафлопс
(около 135 млн. евро), както и за приключили покани за представяне на
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предложения (около 44 млн. евро). В края на 2020 г. обаче е било възможно да се
извършват плащания по авансово финансиране само за подписаните договори,
свързани със суперкомпютрите LEONARDO и PetaSC, възлизащи на около 34 млн.
евро, както и за подписаните споразумения за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ в размер на около 6 млн. евро. Това е довело до ниската
степен на изпълнение (22,6 %) на оперативните бюджетни кредити за плащания.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.9.15. Съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за

предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни
проверки. През 2020 г. СП до голяма степен е приложило новата рамка за
вътрешен контрол (РВК) на Комисията, която се основава на 17 принципа за
вътрешен контрол. Въпреки това по отношение на принципите за контрол,
свързани с оценката на риска и дейностите по контрол и мониторинг, СП все още
трябва да завърши няколко действия, за да гарантира ефективното им
функциониране.

3.9.16. Към края на 2020 г. Съвместното предприятие не е разработило

надеждни процедури за валидиране и сертифициране на непарични вноски,
декларирани от неговите членове от частния сектор и участващите държави, нито
е установило подходяща счетоводна процедура за признаването на тези
непарични вноски. Тази ситуация не позволява на СП да управлява, да извършва
мониторинг и да докладва за постигането на минималното равнище на
непарични вноски, което трябва да бъде събрано от тези членове от частния
сектор и участващите държави.

Други въпроси

3.9.17. Като се има предвид настоящото работно натоварване на СП във

връзка с административните и оперативните процеси и стартирането на първите
му значими дейности, ЕСП счита, че понастоящем Съвместното предприятие не
разполага с достатъчно персонал. В контекста на организационното
структуриране през 2020 г. СП се е съсредоточило главно върху осигуряването на
основните оперативни процеси и задачи, но е пренебрегнало необходимостта от
ключов административен персонал, по-специално ръководител на
административния и финансов отдел, както и ръководител на вътрешния контрол

157
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC)
и координацията на одита. Без да се справи с този недостиг на ресурси, СП
рискува да се сблъска със слабости във финансовото и бюджетното управление
и управлението на персонала, както и в процесите на вътрешен контрол на
оперативните плащания и непаричните вноски. На последно място, високият дял
на договорно наетите служители (74 %) може да доведе до значително текучество
на персонала в близко бъдеще, което допълнително ще увеличава натиска върху
несигурната кадрова ситуация на СП.
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Отговор на Съвместното
предприятие
Съвместното предприятие се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП.
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Съвместно предприятие в рамките
на EURATOM
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3.10. Европейско съвместно
предприятие за ITER и развитието на
термоядрената енергия (F4E)
Въведение

3.10.1. Европейското съвместно предприятие за ITER92 и развитие на

термоядрената енергия (Съвместно предприятие F4E) е създадено през
април 2007 г. за период от 35 години 93. Една от главните задачи на СП е да
осигури участието на Европейската общност за атомна енергия (Евратом)
в Международната организация по термоядрена енергия ITER (ITER-IO), която
отговаря за изпълнението на проекта ITER. Въпреки че основните инсталации за
ядрен синтез се разработват в Кадараш, Франция, седалището на Съвместното
предприятие се намира в Барселона.

3.10.2. Учредители на Съвместното предприятие са Евратом, представляван

от Комисията, страните членки на Евратом и Швейцария, която е сключила
споразумение за сътрудничество с Евратом.

92

Акроним от английски език за Международен термоядрен експериментален реактор
(International Thermonuclear Experimental Reactor).

93

Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейското
съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за
предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58), изменено
с Решение (Евратом) 2013/791 на Съвета от 13 декември 2013 г. (OВ L 349,
21.12.2013 г., стр. 100), Решение (Евратом) 2015/224 на Съвета от 10 февруари 2015 г.
(OВ L 37, 13.2.2015 г., стр. 8) и Решение (Евратом) 2021/281 на Съвета от 22 февруари
2021 г. (OВ L 62, 23.2.2021 г., стр. 41).
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3.10.3. В таблица 3.10.1 са представени основни данни за Съвместното

предприятие 94.

Таблица 3.10.1 — Основни данни за Съвместното предприятие
2020 г.

2019 г.

Бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

794,8

721,1

Бюджетни кредити за поемане на задължения
(в млн. евро)

878

689,5

Наличен бюджет за плащания (в млн. евро) (1)

816,5

761,2

Наличен бюджет за поемане на задължения
(в млн. евро) (1)

885,7

729,7

435

439

Общ брой служители към 31 декември (2)
(1)

Наличният бюджет включва пренесените бюджетни кредити за поемане на
задължения за административни разходи и целеви приходи, които още не са
одобрени от управителния съвет.

(2)

Персоналът включва срочно и договорно наети служители и командировани
национални експерти.

Източник: Данни, предоставени от Съвместното предприятие.

3.10.4. В края на 2020 г. процентът на усвояване на наличните бюджетни

кредити за поемане на задължения и за извършване на плащания е съответно
100 % и 98 %.

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност

3.10.5. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури,

пряко тестване по същество на операции на равнището на Съвместното
предприятие и на бенефициентите, както и оценка на ключови контроли на
системите на Съвместното предприятие за наблюдение и контрол. Към тях се
добавят доказателствата, получени от работата на други одитори, както и анализ
на информацията, предоставена от ръководството на Съвместното предприятие.

94

Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Съвместното
предприятие може да се намери на неговия уебсайт: www.f4e.europa.eu.
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3.10.6. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за

изразяване на становище, отговорностите на ръководството и на лицата,
натоварени с общо управление, и отговорностите на одитора за извършване на
одит на отчетите и на операциите, свързани с тях. Подписът на страница 176
представлява неразделна част от становището.

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския парламент и на Съвета —
Доклад на независимия одитор

Становище
3.10.7. Европейската сметна палата извърши одит на:
a)

отчетите на Съвместното предприятие, които се състоят от финансови
отчети95 и отчети за изпълнението на бюджета 96 за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 година, и

b)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

95

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

96

Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции, и разяснителна информация.
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Надеждност на отчетите
Становище относно надеждността на отчетите

3.10.8. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Съвместното

предприятие за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние
към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност,
паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия Финансов
регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите
счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани
с отчетите
Приходи
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите,
свързани с отчетите

3.10.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
приходи за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите

3.10.10. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Обръщане на внимание

3.10.11. Без да противоречи на изразеното в точки 3.10.8 и 3.10.10
становище, ЕСП обръща внимание на точки 3.10.13—3.10.15, като
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информира, че годишните отчети на Съвместното предприятие за
финансовата 2020 година оповестяват неговия разчет за общите разходи за
изпълнение на неговите задължения във връзка с проекта ITER, оценени на
17,97 млрд. евро. Промените в основните допускания за разчета
и експозицията на риск обаче биха могли да доведат до значително
увеличение на разходите и/или до допълнително забавяне на изпълнението
на проекта ITER.

3.10.12. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие
с изразеното от Европейската сметна палата становище.

Констатации и оценки относно разчета на разходите при
приключване на ITER

3.10.13. Съвместното предприятие поддържа разчета за общите разходи за

изпълнение на своите задължения относно проекта ITER през 2042 г., т.нар. разчет
при приключване. В края на 2020 г. то е оценило тези общи разходи на
17,968 млрд. евро (по стойности от 2020 г.). Това е сборът от всички плащания,
извършени към края на 2020 г., в размер на 7,345 млрд. евро, и разчета за
бъдещите плащания, оценени на 10,623 млрд. евро (по стойности от 2020 г.).

3.10.14. В сравнение с годишните отчети за 2019 г., в които разчетът на

разходите при приключване е представен само с кредитната система на ITER,
Съвместното предприятие значително е подобрило качеството на информацията
в годишните си отчети за 2020 г., като е представило разчета на разходите при
приключване в евро и по стойности от 2020 г., включително като взема предвид
въздействието на Брексит и пандемията от COVID-19. Промените в основните
допускания за разчета и рисковата експозиция обаче биха могли да доведат до
значително увеличение на разходите и до допълнителни забавяния на
изпълнението на проекта. Това се илюстрира от примерите, изброени по-долу:
o

Изисквания за ядрена безопасност: Въпреки че СП си сътрудничи с ITER-IO, за
да гарантира, че проектите отговарят на различните изисквания за ядрена
безопасност, френският орган за ядрена безопасност носи крайната
отговорност; освен това всички бъдещи промени в изискванията за
безопасност биха могли да окажат голямо въздействие върху разходите;
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o

Разчет на разходите за комплекс „Гореща клетка“: Това не е преразгледано
и настоящият етап на зрялост на проектните изисквания на ITER-IO не
позволява на F4E да изготви надежден разчет на разходите; и

o

Промени в изискванията: Въпреки че всички необходими промени ще бъдат
финансирани чрез механизмите за непредвидени разходи (т.е. резервния
фонд ITER или неразпределения бюджет на ITER) и СП е отбелязало
положителния ефект от тази политика, не е възможно те да бъдат сведени до
нула. Тези промени могат да доведат до допълнителни забавяния и разходи
за текущите и бъдещите строителни дейности.

3.10.15. Оценката от СП на въздействието на пандемията от COVID-19

показва, че то е сериозно, но не значително. Към април 2021 г. пандемията е
причинила закъснения от до четири месеца за някои доставки, което е довело до
увеличение на разходите с около 47 млн. евро (по стойности от 2008 г.) за целия
проект ITER. Възможни са допълнителни последици, ако пандемията се влоши
през 2021 г.

Констатации и оценки относно вътрешния контрол

3.10.16. Следните констатации и оценки се отнасят до локалните ИТ

приложения на Съвместното предприятие, използвани за управление на правни
задължения и договори (DACC) и за управление на документи (IDM) 97. Те не са
приложими за системите и работния процес на централната система за
финансова информация (ABAC) на Комисията. Те се отнасят до отговорните
разпоредители с бюджетни кредити на Съвместното предприятие на всички
равнища и до заместващите служители.

3.10.17. През годините Съвместното предприятие е положило значителни

усилия за въвеждане на електронна система за управление на документи. В края
на март 2020 г. изпълнителният директор на Съвместното предприятие е взел
решение усъвършенстваните електронни подписи в DACC да се използват не само
за управление и подписване на изменения на договорите, но и за първоначални

97

В констатациите не са взети предвид неотдавнашните промени, направени от
Съвместното предприятие през 2021 г. с цел смекчаване на установените рискове.
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договори като временна административна мярка по време на пандемията от
COVID-19.

3.10.18. Като цяло тази мярка е позволила на Съвместното предприятие да

запази непрекъснатостта на дейността и да позволи на служителите да работят
дистанционно от началото на пандемията от COVID-19. Съвместното предприятие
не е привело своите локални ИТ приложения изцяло в съответствие с вътрешните
процедури на делегиране на правомощия за разрешаване на плащания. Както е
описано в следващите точки, все още трябва да бъдат преодолени значителни
слабости по отношение на:
o

правните аспекти, свързани с изпълнението на рамката на СП за делегиране,
и използването на усъвършенствани електронни подписи;

o

техническите аспекти, свързани с техническите настройки на приложенията
DACC и IDM (права за достъп на потребителите) за отговорните
разпоредители с бюджетни кредити; използването на профили с виртуални
идентичности и интерфейсите на приложенията, и

o

аспекти на вътрешния контрол, свързани със съответствието с изискванията
на локалните ИТ системи за делегиране на права за разрешаване на
плащания, както и с точността на счетоводните и финансовите данни
в счетоводната система на Съвместното предприятие.

3.10.19. За разлика от работния процес в ABAC, приложението DACC не

позволява да се заключи дали служителите са разбрали правилно съдържанието
на даден документ и са се съгласили да го подпишат с личния си подпис.

3.10.20. В централизираната система за удостоверяване на идентичността за
целите на управлението на договори Съвместното предприятие е създало,
в допълнение към индивидуалните потребителски профили, групови
потребителски профили с виртуална идентичност, за да улесни управлението на
локалните ИТ приложения (DACC, IDM). До края на 2020 г. обаче профилът на
функционалната група, създаден за директора на F4E, е използван и за
одобряване и подписване на различни важни документи. Тази практика
противоречи на основните принципи на политиката на Съвместното предприятие
за управление на достъпа до информационните и комуникационните технологии,
които изискват ясно потребителските профили да бъдат уникални и свързани
с един-единствен потребител. Поради това тя се счита за критична слабост на
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вътрешния контрол, тъй като позволява на всички лица, включени в груповия
профил, да извършват действия, които са запазени единствено за отговорния
разпоредител с бюджетни кредити.

3.10.21. Рамката на Съвместното предприятие има за цел да централизира

делегирането на правомощия към отговорните разпоредители с бюджетни
кредити и, наред с другото, предвижда извършването на актуален преглед на
всички одобрени упълномощавания и договорености за заместване
в Съвместното предприятие. В края на 2020 г. обаче рамката за делегиране на
правомощия в ИТ приложенията, използвани от Съвместното предприятие (DACC
и IDM), не е създала автоматично техническо делегиране (т.е. потребителски
права за разрешаване на операции), а вместо това е разчитала всеки отговорен
разпоредител с бюджетни кредити да избере точното лице, на което да делегира
права за разрешаване на плащания, въз основа на рамката, одобрена от
директора на Съвместното предприятие. Освен това правомощия за делегиране
на права, предвидени в договорите (т.е. да се подписват обвързващи решения
при определени условия), се предоставят на служители на Съвместното
предприятие, различни от отговорния разпоредител с бюджетни кредити (т.е. на
служителите, отговарящи за договорите). Това не е отразено в рамката на
Съвместното предприятие за делегиране на правомощия.

3.10.22. На последно място, за разлика от работния процес в ABAC,

системата DACC на Съвместното предприятие никога не е била предмет на
вътрешен одит, за да се гарантира съответствието на правата на потребителите да
одобряват операции с правомощията, делегирани на конкретни служители.
Следователно съществува висок риск неспазване на правилата, дължащо се на
нарушения на политиката на Съвместното предприятие за делегиране на
правомощия, да не е било установено, нито последствията от него смекчени.

3.10.23. Въпреки че през 2016 г. Съвместното предприятие е започнало да

използва ИТ приложението DACC за правни задължения или управление на
договорите (през 2020 г. са включени и първоначалните договори)
и следователно като допълнителен източник на счетоводни и финансови данни,
от 2013 г. насам не е извършвано валидиране на счетоводната система на СП.
Това противоречи на Финансовия регламент на Съвместното предприятие, който
изисква валидиране на счетоводната система при всяка съществена промяна.
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3.10.24. ЕСП обръща внимание на планирания одит от Службата за

вътрешен одит (IAS) на Комисията на делегирането на правомощия, ефикасността
на процеса на вземане на решения в СП и механизмите за сътрудничество с ГД
„Енергетика“ на Комисията, който започва в началото на юни 2021 г.

Констатации и оценки във връзка с процедурите за
набиране на персонал

3.10.25. Процедурите на Съвместното предприятие за набиране на

персонал, проведени през 2020 г., не са били прозрачни при изготвянето на
окончателния списък с подбрани кандидати, които да бъдат поканени за
следващия етап на оценяване (интервюта и писмени тестове). По-специално не е
ясно по какъв начин комисията за подбор е отчела предимствата на кандидатите,
включени в предварителния подбор.

Други въпроси

3.10.26. Методът на Съвместното предприятие за изчисляване на годишните
вноски на членовете за 2020 г. не съответства на приложимите разпоредби на
неговия Финансов регламент. Вместо да използва разчетите за вноските, приети
от управителния съвет, Съвместното предприятие е начислило вноските въз
основа на проект на разчет, който все още не е бил приет.

3.10.27. Съвместното предприятие използва свой собствен портал за

електронно възлагане на обществени поръчки, който не е синхронизиран изцяло
с решението на Комисията за такива поръчки. Бъдещите подобрения на
инструмента на F4E за електронни обществени поръчки могат да доведат до
ненужно дублиране на усилията и инвестициите на Комисията за развитие. Това
не би подкрепило принципа за единна „зона за електронен обмен на данни“ за
участниците, както е предвидено във Финансовия регламент на ЕС.
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации
и оценки от предходни години

3.10.28. В приложението са представени корективните действия,

предприети в отговор на констатациите и оценките на Европейската сметна
палата от предходни години.
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка
с констатации и оценки от предходни години
Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

Бюджетът за Глава 3.4 — Други оперативни разходи, е използван за различни
категории разходи (например разходи за договорно наети и вътрешно управлявани
служители по договори за услуги, разходи за командировки, разходи за правна
подкрепа и т.н.). За да се гарантира спазване на принципите на прозрачност
и специфичност на бюджета, следва да бъде създадена отделна бюджетна глава за
всяка категория разходи.

Завършени

2019

При една процедура за възлагане на обществена поръчка с висока стойност
първоначално публикуваните графици и крайни срокове са били нереалистични.
В друг случай административната тежест за доказване на еквивалентност по
отношение на специфично сертифициране, изискано от критериите за подбор,
вероятно е довела до разубеждаване да подадат оферти на потенциални кандидати
с еквивалентни сертификати.

Няма данни

2019

СП се оценява ежегодно от външна експертна група. Експертната група е установила
редица проблеми и рискове на равнището на висшето ръководство и корпоративната
култура. Ако не бъде преодоляна, тази ситуация може да има отрицателно отражение
върху работата на служителите.

Текущи
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

Заради ограничение в щатното разписание по отношение на законоустановения
персонал, Съвместно предприятие F4E все повече използва договорно наети или
вътрешни служители През 2019 г. делът на тези служители вече е достигнал около
62 % от законоустановения персонал на Съвместното предприятие. Ръководството на
„Човешки ресурси“ в Съвместното предприятие не разполага с актуална информация
за броя на тези служители, тъй като неговото управление е децентрализирано на
ниво отдели или дирекции. Тази ситуация поражда значителни рискове за
Съвместното предприятие по отношение на запазването на ключовите
компетентности, неясната отчетност, възможните съдебни спорове и по-ниската
ефективност на персонала заради децентрализираното управление.

Текущи
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Година

Коментари на ЕСП

Етап на изпълнение на
корективните действия
(Завършени / Текущи /
Предстоящи / Няма данни)

2019

През 2019 г. управителният съвет на F4E е сформирал ad hoc група, която да извърши
преглед на системата за докладване на Съвместното предприятие и да предложи
необходимите промени. Ad hoc групата е предложила да се въведе нова система за
управление на постигнатата стойност (EVM), която е била одобрена от управителния
съвет на F4E през април 2019 г.98 В предложената система за управление на
постигнатата стойност обаче не са взети предвид всички препоръки на независимите
експерти 99 и не се предоставя ясна информация за постигнатия технически напредък
спрямо направените до момента разходи по отношение на общите задължения за
доставка на Съвместното предприятие за проекта ITER. Предвид важността на
системата за управление на постигнатата стойност за проследяване на изпълнението,
от решаващо значение е Съвместното предприятие да извършва мониторинг на
своята ефективност по време на етапа на прилагане на системата и да информира
управителния съвет при възникването на съществени проблеми.

Завършени

98

Управителен съвет на F4E, № 43 от 5 април 2019 г.

99

Седма годишна оценка от независимата Група за проверка (30 ноември 2018 г.), стр. 30—31.
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Отговор на Съвместното
предприятие
3.10.16 до 3.10.20
Платформата за управление на договори на F4E DACC (съкратено от „Отклонения,
изменения и изменения договорите“) представлява електронна система за
обмен, разработена за изпълнение на важни препоръки на Службата за вътрешен
одит на Европейската комисия (IAS) през 2014 г. във връзка с измененията на
договорите. Първата версия на инструмента беше стартирана през 2016 г., за да
се уеднаквят отклоненията/промените с измененията (правните задължения) и да
се гарантира контролът на измененията на договорите на F4E. Инструментът е
предназначен също така за наблюдение на разходите, свързани с измененията на
договорите, спрямо с оценката на разходите при приключване на изпълнението
(EaC) и разпоредбите за риска в нея. На втория етап инструментът беше
допълнително разработен, за да обхване и търговските изменения (напр.
размяната на писма), търговските дейности (напр. предоставяне на варианти),
изменения в рамкови договори и др. Поради ситуацията с COVID-19 спешно беше
разработен допълнителен модул, който да позволи подписването на договори
директно онлайн, който беше стартиран за оперативните договори през април
2020 г. За административните договори различните модули бяха въведени от
началото на 2021 г. Що се отнася до техническите изисквания на такава
електронна система, F4E разчиташе на изискванията, определени във Финансовия
регламент за F4E (настоящ член 88), във връзка с Общия финансов регламент
(настоящ член 148). В началото на 2021 г., в рамките на годишната оценка на
системата за вътрешен контрол на F4E, координаторът на вътрешния контрол на
F4E установи грешки по отношение на етапа на подписване на някои оперативни
договори в DACC. F4E идентифицира сделки, при които мениджърите са поискали
друго лице да одобри правно задължение в DACC от тяхно име. Такива действия
не са предвидени във вътрешната финансова рамка на F4E относно финансовото
делегиране и заместването и следователно не са в съответствие с Финансовия
регламент на F4E.
Въпреки че договорите все още се считат за законосъобразни съгласно
испанското и френското законодателство, проблемът разкри сериозни
недостатъци в системите за вътрешен контрол на F4E. Вследствие на това
директорът на F4E включи в годишната си декларация за достоверност за 2020 г.
неостойностена резерва във връзка с репутацията.
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Въпреки това F4E потвърждава, че от 2021 г. нататък структурата за вътрешен одит
на F4E ще разшири обхвата на своя годишен преглед на правата за достъп до
системата за счетоводство на принципа на текущото начисляване (ABAC), така че
да включва и DACC. Освен това през юни 2021 г. IAS стартира одит с предмет:
„Делегиране и ефективност на процеса на вземане на решения в F4E и механизми
за сътрудничество с ГД „Енергетика“. И двата ангажимента ще допринесат за
повишаване на настоящите гаранции за спазването на политиката за делегиране
и системата за вътрешен контрол на F4E.
Междувременно F4E предприе незабавни корективни действия, за да отстрани
тези слабости и да гарантира, че тези грешки не могат да се повторят. Действията
включват засилване на финансовите проверки и контрол в рамките на DACC
и повишаване на осведомеността сред персонала на F4E.
3.10.21
Що се отнася до правомощията за делегиране, предвидени в договорите на
служители, различни от отговорните разпоредители с бюджетни кредити, те са
свързани изключително с ежедневните управленски дейности по договора и не
изменят самия договор. Съвместното предприятие F4E JU ще актуализира
съответната разпоредба в образеца на договор.
3.10.22
F4E потвърждава, че трета страна извършва валидиране на потребителското
право за предоставяне на гаранции.
3.10.23
F4E потвърждава, че през 2021 г. ще започне валидиране на счетоводните
системи. Същевременно F4E иска да изтъкне, че платформата DACC не е
автоматично синхронизирана с ABAC. Всички данни, въведени в счетоводната
система, се заверяват в съответствие със системата за вътрешен контрол:
въведени са предварителни и последващи проверки, за да се гарантира
качеството на счетоводните данни.
3.10.25
F4E непрекъснато развива своите процедури за набиране на персонал. От
началото на 2021 г. те включват изцяло количествени оценки на заявленията.
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3.10.26
F4E е предприело мерки, по-специално одобряването на проекта на единен
програмен документ за следващата година от последното заседание на
управителния съвет на годината, за да се избегне повторното възникване на този
проблем.
3.10.27
F4E взе решение да въведе готов търговски инструмент за електронно подаване
на оферти, тъй като инструментът на Комисията има ограничен обхват (само за
открити процедури) и са докладвани голям брой инциденти и проблеми със
стабилността. Когато инструментът, предложен от Комисията, обхване всички
видове процедури за възлагане на обществени поръчки, които са от значение за
F4E, и процентът на инцидентите намалее, F4E ще обмисли потенциалното
преминаване към набора от инструменти на Комисията и ще вземе решение въз
основа на оперативните изисквания на F4E. Освен това готовият търговски
инструмент на F4E е в пълно съответствие с разпоредбите на директивите на ЕС
относно обществените поръчки. Той предоставя безплатен електронен достъп до
поканите за представяне на оферти, публикувани от F4E, и е интегриран
с електронните известия и уебсайта на TED, където се публикуват обявленията за
обществени поръчки на F4E.

176
Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител
Mihails KOZLOVS — член на Европейската сметна палата, в Люксембург
на 21 септември 2021 г.
За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

ВТОРСКИ ПРАВА
© Европейски съюз, 2021 г.
Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на
информация се изпълнява чрез Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно
политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.
Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), съдържанието на
информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано в рамките на лиценза по програма
„Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното
използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници и извършените
промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния
смисъл или послание на документа. Европейската сметна палата не носи отговорност за
последствия, възникнали в резултат на повторното използване.
Уреждането на допълнителни права в случаите, когато дадено съдържание изобразява
разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП или фотографии,
включващи трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то
отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при употребата.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, възможно е
да трябва да поискате разрешение директно от носителите на авторските права.
Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти,
търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на
ЕСП за повторна употреба и не са преотстъпени на Вас.
Всички уебстраници на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu,
съдържат препратки към уебстраниците на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира тяхното
съдържание, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката
за авторските права.
Използване на логото на Европейската сметна палата
Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително
разрешение от нейна страна.

QJ-06-21-126-BG-N
ISBN 978-92-847-6967-4

