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2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS  

1. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės 

ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2199(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų galutines metines 

ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 

finansinių metų metinių ataskaitų, apimančių laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 

2014 m. birželio 26 d., kartu su bendrosios įmonės atsakymu1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0055/2016), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą3, kuriuo atidedamas 

sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į 

bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS ir bendroji įmonė 

ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 

ypač į jo 209 straipsnį, 

                                                 
1  OL C 422, 2015 12 17, p. 9. 
2  OL C 422, 2015 12 17, p. 10. 
3  OL L 246, 2016 9 14, p. 425. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl 

bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių 

sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, 

įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL2, ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 

2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento3 185 straipsnyje, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/20124 209 straipsnyje, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0276/2016), 

1. patvirtina bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė 

ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2014 finansinių metų 

biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS ir bendroji įmonė 

ENIAC) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 

kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 30, 2008 2 4, p. 52. 
2  OL L 169, 2014 6 7, p. 152. 
3  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 
4  OL L 38, 2014 2 7, p. 2. 



2. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės 

ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2199(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų galutines metines 

ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 

finansinių metų metinių ataskaitų, apimančių laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 

2014 m. birželio 26 d., kartu su bendrosios įmonės atsakymu1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0055/2016), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą3, kuriuo atidedamas 

sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į 

bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS ir bendroji įmonė 

ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 

ypač į jo 209 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl 

bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių 

sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą5, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, 

įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL6, ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 

2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento7 185 straipsnyje, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių 

                                                 
1  OL C 422, 2015 12 17, p. 9. 
2  OL C 422, 2015 12 17, p. 10. 
3  OL L 246, 2016 9 14, p. 425. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
5  OL L 30, 2008 2 4, p. 52. 
6  OL L 169, 2014 6 7, p. 152. 
7  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 



partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/20121 209 straipsnyje, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0276/2016), 

1. pritaria bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji 

įmonė ARTEMIS ir bendroji įmonė ENIAC) vykdomajam direktoriui, Tarybai, 

Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 38, 2014 2 7, p. 2. 



3. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis 

neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2199(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendros įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0276/2016), 

A. kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji 

įmonė ARTEMIS (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – parengti ir įgyvendinti 

pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis 

įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti 

Sąjungos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei 

visuomenei naudingam technologijų taikymui; 

B. kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.; 

C. kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios 

įmonės biudžetą yra 420 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios 

mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto; 

D. kadangi ARTEMIS priklausančių valstybių narių finansiniai įnašai iš viso turėtų būti 

bent 1,8 karto didesni už Sąjungos finansinį įnašą, o projektuose dalyvaujančių 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų nepiniginis įnašas Bendrosios 

įmonės gyvavimo laikotarpiu turi būti lygus valdžios institucijų įnašui ar už jį didesnis; 

E. kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ENIAC buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta 

Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų 

iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 

metų; 

Biudžeto ir finansų valdymas 

1. pažymi, kad Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose už 2014 m. sausio 1 d. – 

2014 m. birželio 26 d. laikotarpį jos finansinė būklė 2014 m. birželio 26 d. ir su tą dieną 

pasibaigusiu laikotarpiu susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos 

finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis 

apskaitos taisyklėmis, visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai; 

2. yra susirūpinęs, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 

finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) paskelbė 

sąlyginę nuomonę dėl atitinkamų operacijų tvarkingumo ir teisėtumo, nes su 

nacionalinėmis finansavimo institucijomis pasirašyti administraciniai susitarimai dėl 

teiginių apie projekto sąnaudas audito neapima praktinės ex post auditų tvarkos; 

3. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos teiginį, kad Bendroji įmonė neįvertino iš 

nacionalinių finansavimo institucijų (NFI) gautų užbaigtų projektų sąnaudų audito 



ataskaitų kokybės; be to, pažymi, kad įvertinus trijų NFI audito strategijas, dėl skirtingų 

NFI taikomų metodikų, dėl kurių Bendroji įmonė negalėjo apskaičiuoti nei patikimo 

klaidų lygio svertinio vidurkio, nei likutinio klaidų lygio, nebuvo įmanoma nustatyti, ar 

ex post auditai yra veiksmingi;  

4.  pažymi, kad ECSEL JTI atliko nuodugnų patikimumo sistemų veiksmingumo vertinimą 

atrinktose dešimt ARTEMIS ir ENIAC valstybių narių, kurių dalis ECSEL JTI veiklos 

biudžete yra didžiausia ir apima 89,5 proc. visų Bendrosios įmonės skirtų dotacijų, ir 

pažymi, kad, remiantis 2016 m. birželio 13 d. projekto pabaigos sertifikatais, vertinimas 

parodė, kad padengimo lygis yra triskart didesnis nei 20 proc. riba, kurią pasiekusios 

nacionalinės sistemos laikomos pakankamomis pagal ex post audito strategiją; 

5. pažymi, kad ECSEL JTI paragino nacionalines institucijas pateikti įrodymų, kad 

nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pagrįstą operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo užtikrinimą, ir pažymi, kad iki 2016 m. birželio 30 d. termino 76 proc. 

tokių pakviestų NFI, kurios sudaro 96,79 proc. bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC 

išlaidų, pateikė reikalaujamus dokumentus ir patvirtino, kad nacionalinių procedūrų 

įgyvendinimas suteikia pakankamą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad galutiniame 2014 m. Bendrosios įmonės biudžete buvo 

numatyta 2 554 510 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 30 330 178 EUR mokėjimų 

asignavimų (veiklai); 

Vidaus kontrolė 

7. susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė nesiėmė jokių veiksmų dėl tam tikrų vidaus 

kontrolės standartų, susijusių su informacija ir finansinėmis ataskaitomis, ypač veiklos 

vertinimu, vidaus kontrolės sistemų vertinimu ir vidaus audito skyriumi; pripažįsta, kad 

taip įvyko dėl planuojamo susijungimo; pažymi, kad per tą laiką ECSEL JT padarė 

didelę pažangą, turint mintyje vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą ir vidaus audito 

struktūros nustatymą. 


