
PR\881170LT.doc PE474.057v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Biudžeto kontrolės komitetas

2011/2265(DEC)

6.2.2012

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Monica Luisa Macovei



PE474.057v01-00 2/12 PR\881170LT.doc

LT

PR_DEC_Agencies

TURINYS

Puslapis

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO .....................................3

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO .....................................5

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS.................................6



PR\881170LT.doc 3/12 PE474.057v01-00

LT

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 m. gruodžio 
31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės 
atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl 
bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo3,

– 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 reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. ... bendrosios įmonės ENIAC direktoriui, kad bendrosios įmonės 2010 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

                                               
1 OL C 368, 2011 12 16, p. 48.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
bendrosios įmonės ENIAC direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros įmonės ENIAC 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 m. gruodžio 
31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės 
atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl 
bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo3,

– 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 reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. ... bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ENIAC direktoriui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 368, 2011 12 16, p. 48.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2002 2 4, p. 21.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 
2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 m. gruodžio 
31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės 
atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl 
bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo3,

– 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 reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi bendroji įmonė ENIAC įsteigta 2007 m. gruodžio 20 d. dešimčiai metų, kad 
apibrėžtų ir įgyvendintų „mokslinių tyrimų darbotvarkę“, siekiant plėtoti pagrindines 
nanoelektronikos technologijas įvairiose taikymo srityse;

B. kadangi 2010 m. liepos mėn. bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;
C. kadangi bendroji įmonė dar tik pradeda veiklą ir iki 2010 m. pabaigos dar nevisiškai 

įdiegė savo vidaus kontrolės sistemas ir savo finansinės atskaitomybės sistemą;
D. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitose dėl 2010 finansinių metų bendrosios įmonės 

metinių ataskaitų pateikė sąlyginę nuomonę dėl ataskaitų patikimumo, nes bendroji 

                                               
1 OL 368, 2011 12 16, p. 48.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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įmonė į savo ataskaitas neįtraukė biudžeto įvykdymo ataskaitos ir jos sutikrinimo su 
ekonominės veiklos rezultatų ataskaita;

E. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitose dėl 2010 finansinių metų bendrosios įmonės 
metinių ataskaitų nurodė, kad jie yra pagrįstai įsitikinę, jog pagrindinės 2010 finansinių 
metų operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

F. kadangi didžiausias Europos Sąjungos įnašas dešimčiai metų, skiriamas bendrajai 
įmonei, kuris siekia 450 000 000 EUR, turi būti išmokėtas iš Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų programos biudžeto;

G. kadangi 2010 finansiniais metais bendrosios įmonės biudžetą sudarė 38 440 000 EUR;

Bendrosios įmonės ataskaitų patikimumas
1. yra susirūpinęs, kad bendroji įmonė gavo Audito Rūmų sąlyginę nuomonę dėl ataskaitų 

patikimumo, nes bendroji įmonė į savo ataskaitas neįtraukė biudžeto įvykdymo 
ataskaitos ir jos sutikrinimo su ekonominės veiklos rezultatų ataskaita, kaip to 
reikalaujama pagal 16 EB apskaitos taisyklę „Informacijos apie biudžetą pateikimas 
metinėse finansinėse ataskaitose“;

2. primygtinai ragina bendrąją įmonę nedelsiant patvirtinti ir atlikti reikiamus veiksmus 
siekiant užtikrinti, kad būsimos jos ataskaitos atitiktų 16 EB apskaitos taisyklę; tikisi, 
kad bendroji įmonė teiks biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai informaciją šiuo 
klausimu;

Biudžeto ir finansų valdymas
3. patvirtina, kad bendrosios įmonės biudžetą 2010 m. sausio 1 d. – 2010 m. gegužės 4 d. 

valdė Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas; pažymi, kad 
administraciniai asignavimai bendrajai įmonei buvo pervesti 2010 m. gegužės mėn., 
tačiau veiklos biudžeto eilučių lėšos nebuvo pervestos ir apskaitos sistemoje jomis 
nebuvo galima naudotis, kol bendrajai įmonei 2010 m. liepos 26 d. buvo oficialiai 
suteiktas finansinis savarankiškumas; pažymi, kad nuo 2010 m. rugsėjo 22 d. bendroji 
įmonė gavo įgaliojimus vykdyti savo biudžetą ir jai buvo pervestos veiklos asignavimų 
lėšos;

4. atkreipia dėmesį į bendrosios įmonės informaciją, kad į galutinį biudžetą įtraukti 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie sudarė 38 440 000 EUR, iš kurių 
36 168 000 EUR skirta 2010 m. kvietimui;

5. patvirtina, kad turimų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 
atitinkamai buvo 99 proc. ir 24 proc.; yra susirūpinęs dėl žemo mokėjimų biudžeto 
įvykdymo lygio ir, be to, dėl pagrindinių bendrosios įmonės veiklos rūšių; pabrėžia, kad 
metų pabaigoje grynųjų pinigų likutis siekė 20 000 000 EUR, kas sudarė 53 proc. 
turimų 2010 m. mokėjimų asignavimų;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad žemą mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygį lėmė tai, jog 
buvo vėluojama pavesti bendrajai įmonei vykdyti pagrindinę veiklą ir skirti atitinkamą 
Komisijos šiai įmonei numatytą finansavimą;

7. atsižvelgdamas į bendrosios įmonės pastabas pažymi, kad buvo parengtas procedūrų 
vadovas, kuriuo užtikrinamas pareigų atskyrimas, ir jis sudarė sąlygas nustatyti penkias 
toliau nurodytas išimtis, kurios taikytos pradiniame jos biudžeto įgyvendinimo etape: 
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 pasirašytos trys sutartys, kol ABAC sandoriai dar nebuvo užbaigti, nes ABAC 
procedūra buvo nepakankamai įvertinta; 

 viena sutartis, susijusi su esamu įsipareigojimu, pasirašyta iki tada, kai buvo 
nustatyta, jog jai pasirašyti reikalingas naujas išlaidų paskyrimas; 

 perduodant savarankiškumą surasta viena trūkstama sutartis ir ji pasirašyta po 
to, kai pirmieji mokėjimai jau buvo patvirtinti;

pastebi, kad imtasi taisomųjų veiksmų ir daugiau išimčių neužregistruota;

Vidaus kontrolės sistemos
8. primygtinai ragina bendrąją įmonę nedelsiant užbaigti jos vidaus kontrolės ir finansinės 

informacijos sistemų kūrimą ir ypač ragina bendrąją įmonę nustatyti ir dokumentais 
įforminti svarbius jos vidaus kontrolės sistemos aspektus, pvz., apskaitos procedūras ir 
kontrolės priemones, susijusias su sąskaitų uždarymu ir veiklos išlaidų pripažinimu bei 
įvertinimu; 

9. pažymi Audito Rūmų išvadą, kad išankstinio finansavimo mokėjimų finansinio ex ante
tikrinimo srityje buvo aptikta kontrolės trūkumų, visų pirma susijusių su išmokėtų sumų 
apskaičiavimu ir patvirtinimu; pažymi, kad buvo visiškai pasitikima iš nacionalinių 
finansavimo institucijų gautais išankstinio finansavimo mokėjimų ir sąnaudų 
patvirtinimo sertifikatais ir kad nebuvo atliekamos jokios kitos patikros deklaruotų 
išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti;

10. pažymi, kad visa atsakomybė už prašymų kompensuoti išlaidas, susijusių su projektais,, 
ex post auditą buvo visiškai perduota valstybėms narėms, ir mano, kad, nepaisant to, 
svarbu, jog bendroji įmonė užtikrintų tinkamą savo narių finansinių interesų apsaugą ir 
kad sandoriai būtų teisėti ir atitiktų reikalavimus; todėl mano, kad bendrajai įmonei kils 
sunkumų siekiant, kad jos narių finansiniai interesai būtų tinkamai apsaugoti ir kad 
sandoriai būtų teisėti ir atitiktų reikalavimus; ragina bendrąją įmonę apsvarstyti savo 
strategiją dėl prašymų kompensuoti išlaidas ex post audito ir informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taikomą sistemą, siekiant užtikrinti atitiktį 
steigimo Reglamento (EB) Nr. 72/2008 12 straipsniui;

11. pastebi, kad bendrosios įmonės apskaitos pareigūnas patvirtino finansines ir apskaitos 
sistemas (ABAC ir SAP); tačiau pažymi, kad nebuvo patvirtintos pagrindinės veiklos 
procedūros, ypač procedūra, pagal kurią teikiama finansinė informacija apie išlaidų 
deklaracijų, gautų iš nacionalinių institucijų, patvirtinimą ir apmokėjimą; prašo, kad 
bendroji įmonė informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pagrindinės 
veiklos procedūrų patvirtinimo eigą;

12. pažymi Audito Rūmų išvadą, kad atsižvelgiant į jos dydį ir misiją bendrojoje įmonėje 
užtikrinamas tinkamas IT sistemos valdymo lygis ir praktika; tačiau pažymi, kad 
vėluojama užtikrinti IT strateginio planavimo ciklą, duomenų klasifikavimą pagal 
konfidencialumo ir vientisumo reikalavimus ir parengti oficialų veiklos atkūrimo po 
ekstremaliųjų įvykių planą; ragina bendrąją įmonę ištaisyti padėtį ir pateikti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai atnaujintą ataskaitą šiuo klausimu; 

Vidaus auditas
13. pažymi, kad bendrosios įmonės finansų taisyklės dar nebuvo pakeistos, siekiant įtraukti 

nuostatą dėl Komisijos vidaus auditoriaus įgaliojimų, susijusių su visu bendru biudžetu; 
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14. tačiau pažymi, kad bendrosios įmonės valdyba patvirtino Komisijos vidaus audito 
tarnybos užduočių chartiją;

Vėlai suteiktas finansinis savarankiškumas

15. dar kartą pažymi, kad bendroji įmonė įsteigta 2008 m. vasario mėn., tačiau savo veiklą 
savarankiškai pradėjo 2010 m. liepos mėn., ir išreiškia rimtą susirūpinimą, kad bendroji 
įmonė išnaudojo ketvirtadalį jos numatyto veikimo iki 2017 m. gruodžio 31 d. laiko, 
kad pasiektų finansinį savarankiškumą, bei pažymi, kad tik po 2010 m. rugsėjo mėn., 
kai Komisija pervedė grynuosius pinigus bendrajai įmonei, kuriais padengti veiklos 
asignavimai, bendroji įmonė galėjo vykdyti veiklos mokėjimus; tvirtina, kad vis dėlto 
dėl šių vėlavimų jos 10 metų veiklos laikotarpis neturi būti pratęstas, bet šie vėlavimai 
turi paskatinti bendrosios įmonės vadovus pašalinti visus trūkumus ir pasiekti savo 
tikslus per numatytą 10 metų laikotarpį;

Kvietimas teikti pasiūlymus ir projekto valdymas
2010 m. kvietimas teikti pasiūlymus
16. pažymi bendrosios įmonės informaciją, kad sulaukta didelio atsako į trečiąjį kvietimą 

teikti pasiūlymus; pažymi, kad finansavimui atrinkta 10 pasiūlymų, tačiau 11 projektų, 
viršijančių nustatytą ribą, negalėjo būti finansuojami, nes buvo išnaudotas turimas 
biudžetas;

2008 ir 2009 m. kvietimai teikti pasiūlymus
17. yra itin susirūpinęs dėl lėtos pažangos įgyvendinant pagal pirmąjį (2008 m.) ir antrąjį 

(2009 m.) kvietimus finansuojamus projektus;
18. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad padėtis dėl 2010 m. pirmojo 

kvietimo teikti pasiūlymus šiuo metu yra tokia:

 šeši (3,6 proc.) iš 166 partnerių neturėjo nacionalinių susitarimų dėl dotacijų ir 
tai dažniausiai lėmė dokumentų pildymas po pakeitimų;

 15,1 proc. partnerių (25, didžioji dalis partnerių iš Italijos) sudarė nacionalinius 
susitarimus dėl dotacijų, tačiau nepasirašė narystės formos; 

19. atsižvelgdamas į bendrosios įmonės pastabas patvirtina, kad pagal antrąjį kvietimą teikti 
pasiūlymus finansuojami projektai įgyvendinami dar lėčiau, juos įgyvendinant iki 
2010 m. pabaigos su bendrąja įmone galėjo būti pasirašyti tik šeši susitarimai dėl 
dotacijų, o kiti penki projektai buvo atidėti dėl šių priežasčių:

 trijų projektų koordinatoriai yra iš Italijos, jie vis dar laukia nacionalinio 
dekreto ir nesutiko, kad juos pakeistų partneriai iš kitų šalių;

 SMART projektas buvo pakeistas po to, kai Prancūzija atšaukė finansavimą dėl 
biudžeto mažinimo priemonių praėjus keliems mėnesiams po valstybės 
institucijų valdybos priimto sprendimo dėl finansavimo;

 MIRANDELA projektas jau buvo parengtas pasirašyti, tačiau paskutinę 
akimirką įvyko pakeitimas dėl atsakingo asmens, turinčio įgaliojimus 
pasirašyti;



PE474.057v01-00 10/12 PR\881170LT.doc

LT

20. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą konstatuoja, kad nuo programos įgyvendinimo 
pradžios iki 2010 m. pabaigos bendroji įmonė įvykdė daugiau kaip 300 dotacijų išmokų, 
kurių bendra suma siekia 9 800 000 EUR; pažymi, kad, bendrosios įmonės nuomone, 
sutarčių ir mokėjimų padėtis yra nepriimtina, ir nusprendė imtis šių veiksmų:

 užtikrinti, kad proceso dalyviai žinotų procedūras;

 paaiškinti įvykių seką ir keitimąsi informacija su nacionalinėmis finansavimo 
institucijomis, kuris turi vykti;

 nustatyti veiksmus, kurių reikia imtis, ir paspartinti procedūras;

 stebėti pažangą apsilankant nacionalinėse institucijose, siekiant persvarstyti 
padėtį arba paaiškinti procedūras;

21. ragina bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai:

 dabartinės padėties, susijusios su pažanga sutarčių sudarymo dotacijų išmokų 
klausimais įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal pirmąjį ir antrąjį 
kvietimus teikti pasiūlymus, naujausią ataskaitą;

 priemonių, kurių imtasi siekiant paspartinti sutarčių sudarymą ir mokėjimų 
atlikimo procesą, bei juos vykdant pasiektos pažangos vertinimo ataskaitą;

 naują ataskaitą dėl dabartinės padėties sutarčių sudarymo ir mokėjimų vykdymo 
klausimais įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal trečiąjį kvietimą teikti 
pasiūlymus;

Veikla
22. atsižvelgdamas į bendrosios įmonės metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad gruodžio 16 d. 

patvirtinta Komisijos ataskaita dėl pirmo tarpinio ARTEMIS ir ENIAC jungtinių 
technologijų iniciatyvų vertinimo;

23. pažymi, kad tarpinio vertinimo ataskaitoje bendrajai įmonei pateiktos trys 
rekomendacijos:

 siekdama išspręsti pasipelnymo problemą bendroji įmonė turėtų sukurti 
sistemą, pagal kurią kiekvienas pagalbos gavėjas, kuris nėra narys, sumoka dalį 
Europos Sąjungai mokamo įnašo kaip mokestį už bendrosios įmonės sąnaudas;

 turėtų būti pakeisti vertinimo ir atrankos procesai, kad projektai, kuriems 
teikiama parama, labiau atitiktų programos strateginius europinius tikslus;

 valstybės narės ir pramonės asociacijos turėtų bendradarbiauti, siekdamos 
nustatyti procesus, pagal kuriuos galimiems pasiūlymų teikėjams galima būtų 
nedelsiant teikti konstruktyvius atsiliepimus apie atitinkamas jų galimybes 
gauti paramą;

prašo, kad bendroji įmonė informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 
priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į pirmo tarpinio vertinimo išvadas;

24. pažymi, kad, bendrosios įmonės manymu, pernelyg žemas jos veiklos biudžeto išlaidų 
lygis yra svarbiausia problema, daranti neigiamą poveikį jos galimybei įvykdyti savo 
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misiją; pažymi, kad todėl 2010 m. bendroji įmonė nustatė veiksmus, kurie paskatintų 
teigiamą padėties keitimąsi, įskaitant:

 skatinimą nustatyti strateginiu požiūriu svarbius projektus; 

 nacionalinių programų, kurias būtų naudinga įgyvendinti Europos mastu, 
nustatymą;

 papildomų nacionalinių finansavimo institucijų įtraukimą;

 finansavimo paskirstymo EUREKA klasteriui CATRENE ir bendrajai įmonei 
optimizavimą; 

ragina bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių 
veiksmų įgyvendinimo pažangą ir pasiektus rezultatus;

25. pažymi Komisijos pasiūlymą įsteigti specialiąją programą, kuria įgyvendinama Bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), kuriuo 
Komisija siūlo galimybę sujungti ARTEMIS ir bendrąją įmonę ENIAC į iniciatyvą ir 
galimybę įsteigti naujas bendrąsias įmones įgyvendinant „Horizontas 2020“ dalį 
„Visuomenės uždaviniai“; ragina Komisiją teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai informaciją šiuo klausimu;

Nėra susitarimo su priimančiąja valstybe
26. dar kartą pažymi, kad bendroji įmonė turėtų skubiai su Belgija sudaryti susitarimą dėl 

priėmimo, kuriame būtų aptartas patalpų suteikimas, privilegijos ir imunitetai bei kita 
parama, kurią Belgija turėtų jai teikti, kaip numatyta jos steigimo Reglamente (EB) 
Nr. 72/2008;

°
° °

Horizontaliosios pastabos dėl bendrųjų įmonių
31. pabrėžia, kad iki šiol Europos Komisija, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 187 straipsniu, yra įsteigusi septynias bendrąsias įmones; pažymi, kad šešios 
bendrosios įmonės (IMI, ARTEMIS, ENIAC, „Clean Sky“, FCH ir ITER-F4E) 
susijusios su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato ir Informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos generalinio direktorato mokslinio tyrimo sritimis, o vienai 
bendrajai įmonei patikėta kurti naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemą 
(SESAR) transporto srityje, jos veiklą prižiūri Mobilumo ir transporto generalinis 
direktoratas;

32. pažymi, kad orientacinė išteklių suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms 
per jų veiklos laikotarpį, yra 21 793 000 000 EUR;

33. pažymi, kad visa Sąjungos įnašo suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms 
per jų veiklos laikotarpį, yra 11 489 000 000 EUR;

34. pažymi, kad per 2010 finansinius metus Sąjungos įnašas į bendrųjų įmonių biudžetą 
buvo 262 500 000 EUR;
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35. ragina Komisiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai kasmet teikti konsoliduotą 
informaciją apie iš bendrojo Sąjungos biudžeto sudaromą bendrą kiekvienos bendrosios 
įmonės kasmetinį finansavimą, kad būtų užtikrintas Sąjungos lėšų panaudojimo 
skaidrumas bei aiškumas ir atkurtas Europos mokesčių mokėtojų pasitikėjimas;

36. pritaria, kad į bendrosios įmonės iniciatyvos ARTEMIS metinės veiklos ataskaitą būtų 
įtraukta informacija apie jos vykdomų projektų priežiūrą ir peržiūrą; mano, kad tokios 
praktikos turėtų laikytis kitos bendrosios įmonės;

37. primena, kad bendrosios įmonės yra viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė, todėl 
paprastai viešieji ir privatieji interesai yra susipynę; mano, kad, atsižvelgiant į 
aplinkybes, nereikėtų atmesti interesų konfliktų galimybės, o reikėtų į ją tinkamai 
atsižvelgti; todėl ragina bendrąsias įmones biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
pranešti apie atitinkamose jų struktūrose egzistuojančias tikrinimo sistemas, kad būtų 
galima tinkamai valdyti interesų konfliktus ir nuo jų apsisaugoti;

38. pažymi, kad bendrosios įmonės yra gana nedidelės ir geografiškai sutelktos struktūros, 
išskyrus ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją 
įmonę; todėl mano, kad, kai įmanoma, jos turėtų sutelkti savo išteklius;

39. ragina Audito Rūmus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikti informaciją apie 
tai, kokių priemonių imtasi dėl pastabų, kurias kiekvienai bendrajai įmonei jie pateikė 
atitinkamame savo pranešime dėl 2011 finansinių metų ataskaitos;

40. ragina Audito Rūmus per pagrįstą laikotarpį Parlamentui pateikti specialiąją ataskaitą 
dėl bendrųjų įmonių įsteigimo naudos veiksmingai vykdant Sąjungos mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą ir demonstracines programas; taip pat pažymi, kad į tą
ataskaitą turėtų būti įtrauktas bendrųjų įmonių įsteigimo veiksmingumo vertinimas.


