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Kratice 
Seznam vključuje kratice skupnih podjetij in drugih organov EU iz tega poročila. 

Kratica Polno ime 

7. OP sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj 
(2007–2013) 

ABAC centralni finančni informacijski sistem Komisije o računovodenju na 
podlagi nastanka poslovnega dogodka 

ARES centralni sistem Komisije za upravljanje dokumentov 

ARTEMIS Skupno podjetje ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o 
vgrajenih računalniških sistemih 

BBI Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase  

CFS potrdilo o računovodskih izkazih 

COMPASS centralni sistem Komisije eGrants za upravljanje nepovratnih sredstev 

COSO Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije 

Čisto nebo Skupno podjetje Čisto nebo 

EASA Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu 

ECSEL Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme  

EIT  Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo  

ENIAC Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko 

EU Evropska unija 

EUAN mreža agencij Evropske unije 

Euratom Evropska skupnost za atomsko energijo 

EuroHPC Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo  

EVM metoda prislužene vrednosti 

F4E Skupno podjetje Fuzija za energijo  

GCV Skupno podjetje za gorivne celice in vodik  
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Kratica Polno ime 

GD RTD  Generalni direktorat za raziskave in inovacije 

IFAC Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 
(International Federation of Accountants)  

IKT informacijska in komunikacijska tehnologija 

IMI Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna 
zdravila 

INTOSAI Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij 

IPE Instrument za povezovanje Evrope 

ISA mednarodni standardi revidiranja Mednarodnega združenja 
računovodskih strokovnjakov 

ITER mednarodni termonuklearni poskusni reaktor 

ITER-IO Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER 

MSVRI mednarodni standardi vrhovnih revizijskih institucij organizacije 
INTOSAI 

Obzorje 2020 okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 
(2014–2020) 

OLAF Evropski urad za boj proti goljufijam 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

PMO Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic 

S2R Skupno podjetje Shift2Rail (evropska železniška pobuda)  

SESAR Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 
evropskega neba  

Skupna revizijska 
služba GD RTD 

Skupna revizijska služba Generalnega direktorata Komisije za raziskave 
in inovacije 

TEN-T program za vseevropsko prometno omrežje 
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Povzetek 
I Sodišče v okviru svojih pooblastil preuči zaključne račune in z njimi povezane 
transakcije devetih skupnih podjetij EU: osmih skupnih podjetij, ki trenutno delujejo v 
okviru programa Obzorje 2020, programa za raziskave in inovacije v sedanjem 
večletnem finančnem okviru (2014–2020), in Skupnega podjetja Fuzija za energijo 
(F4E). 

II Sodišče je za vseh devet skupnih podjetij izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zanesljivosti zaključnih računov za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020. Skupno podjetje F4E je v zaključnem računu za leto 2020 znatno 
izboljšalo kakovost informacij, saj je zagotovilo oceno skupnih stroškov za izpolnitev 
svojih obveznosti glede rezultatov za projekt ITER, ki jih je ocenilo na 
17,97 milijarde EUR (v vrednostih iz leta 2020). V odstavku o poudarjeni zadevi Sodišče 
opozarja na to, da bi lahko vsaka sprememba ključnih predpostavk v zvezi z oceno 
povzročila znatno povečanje stroškov in/ali nadaljnje zamude pri izvajanju projekta 
ITER.  

III Sodišče je za vseh devet skupnih podjetij izreklo tudi revizijska mnenja brez 
pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil in prihodkov, povezanih z zaključnimi računi 
za leto 2020. 

IV Na splošno so bili z revizijo zaključnih računov skupnih podjetij in z njimi 
povezanih transakcij, ki jo je opravilo Sodišče, potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je 
Sodišče poročalo že v prejšnjih letih. Vendar je Sodišče opazilo več zadev, ki bi jih bilo 
treba izboljšati na področjih upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja, 
stvarnih prispevkov, plačil nepovratnih sredstev, postopkov javnega naročanja, 
človeških virov in dobrega finančnega poslovodenja. 

V Ob koncu leta 2020, ki je bilo sedmo leto desetletne življenjske dobe skupnih 
podjetij, so ta prevzela obveznosti za približno 77 % svojega programa za raziskave in 
inovacije v okviru programa Obzorje 2020, vendar so dosegla le približno 62 % ciljnih 
vrednosti za prispevke svojih članov (vključno z dodatnimi dejavnostmi). Imela so 
različne stopnje doseganja ciljnih vrednosti v zvezi s prispevki, ki so bile za dejavnosti v 
okviru programa Obzorje 2020 določene v njihovih ustanovnih uredbah. Te razlike je 
mogoče delno pripisati različnim področjem raziskav, na katerih skupna podjetja 
delujejo, zlasti velja omeniti, da so nekateri projekti dolgotrajni zaradi narave raziskav 
skupnih podjetij in velikosti konzorcijev, ki jih izvajajo. Poleg tega obstaja tveganje, da 
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upravni viri morda ne bodo zadostni, saj se vedno več projektov iz več programov 
večletnega finančnega okvira izvaja hkrati. 

VI Notranje kontrole skupnih podjetij so bile na splošno uspešne, skupna podjetja pa 
so za plačila nepovratnih sredstev – na podlagi rezultatov naknadnih revizij – za 
leto 2020 poročala o stopnjah preostale napake pod 2-odstotnim pragom 
pomembnosti. Revizije plačil nepovratnih sredstev, ki jih je opravilo Sodišče, so skladne 
z rezultati naknadnih revizij in kažejo, da so glavni vir napak stroški dela in da je zlasti 
pri MSP možnost za napake večja kot pri drugih upravičencih. Nadaljnja racionalizacija 
pravil programa Obzorje 2020 za prijavo stroškov dela in zmanjšanje pravne 
negotovosti z nadaljnjo uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov 
sta predpogoj za prihodnje okvirne raziskovalne programe. S tem bi se stopnje napak 
stabilizirale pod pragom pomembnosti. 

VII Leta 2020 so skupna podjetja sprejela ustrezne ukrepe za ohranitev 
neprekinjenega poslovanja med pandemijo COVID-19 in blažitev njenih morebitnih 
posledic za zagotavljanje njihovih storitev. S tesnim sodelovanjem za skupno 
pripravljenost in usklajevanjem blažilnih ukrepov so zagotovila ustrezne ureditve 
upravljanja in ohranila normalno raven dejavnosti med pandemijo. 

VIII Vsa skupna podjetja so sprejela popravljalne ukrepe, da bi upoštevala opažanja 
Sodišča iz prejšnjih let. Od 19 revizijskih opažanj, ki ob koncu leta 2019 še niso bila 
upoštevana, so bile zaključene dejavnosti v zvezi s 16 opažanji (84 %), medtem ko so 
dejavnosti z zvezi s tremi opažanji (16 %) konec leta 2020 še potekale.  
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Kaj je Sodišče revidiralo 

Formalno-pravna ustanovitev in struktura skupnih podjetij 

01 Skupna podjetja so javno-zasebna partnerstva med Komisijo in zadevnimi 
panogami, v nekaterih primerih tudi z razvojnimi ali medvladnimi organizacijami, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ali v 
primeru F4E členov 45 do 51 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (pogodbe Euratom), in sicer za podporo tržno usmerjenim projektom na 
strateških področjih raziskav in inovacij. 

02 Ker imajo skupna podjetja lastne pravne osebnosti, sama sprejmejo svoje 
raziskovalne programe in dodeljujejo finančna sredstva, in sicer predvsem z razpisi za 
zbiranje predlogov. Izjemi pri tem sta Skupno podjetje F4E, ki je odgovorno za 
zagotavljanje prispevka EU k projektu mednarodnega termonuklearnega poskusnega 
reaktorja (ITER), in Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivo računalništvo 
(EuroHPC), ki v glavnem izvaja javna naročila za nakup in vzdrževanje evropskih 
superračunalnikov. 
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03 Na sliki 1 je ponazorjenih devet skupnih podjetij s specifičnim področjem raziskav 
in inovacij, na katerem vsako od njih deluje. 

Slika 1 – Evropska skupna podjetja in njihova področja delovanja 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020 

04 Na sliki 2 je pregled razvoja skupnih podjetij v okviru 7. okvirnega programa in 
programa Obzorje 2020. Projekte programa Obzorje 2020 trenutno izvaja devet 
skupnih podjetij, ki naj bi delovala deset let do leta 2024, z izjemo EuroHPC, ki bo 
deloval osem let do leta 2026. 

DIGITALIZACIJA
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05 Ukrepi skupnih podjetij za raziskave in inovacije so s področij prometa (CS, SESAR 
in S2R), zelene energije (GCV), zdravja (IMI), krožnega gospodarstva (BBI), digitalizacije 
(ECSEL) in superračunalništva (EuroHPC). Skupno podjetje EuroHPC je postalo 
samostojno 23. septembra 2020 in je bilo prvič revidirano za proračunsko leto 2020. 

Slika 2 – Razvoj evropskih skupnih podjetij 

 
Vir: Evropska komisija na podlagi uredb Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij s spremembami Sodišča 
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Skupno podjetje F4E deluje v okviru Euratoma za vzpostavitev 
projekta ITER 

06 V projektu ITER sodeluje sedem svetovnih partneric: EU, ki jo zastopa Evropska 
skupnost za atomsko energijo (Euratom)1, Združene države Amerike, Rusija, Japonska, 
Kitajska, Južna Koreja in Indija. EU2 je s 45-odstotnim deležem gradbenih stroškov 
prevzela vodilno vlogo. Delež vsake od ostalih članic organizacije ITER je približno 9 %. 

07 Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo 
ustanovljeno aprila 2007 za obdobje 35 let kot agencija EU, odgovorna za evropski 
prispevek k projektu ITER. Glavne naloge Skupnega podjetja so upravljati prispevek 
Euratoma k organizaciji ITER-IO, ki je odgovorna za izvajanja projekta ITER. F4E 
usklajuje dejavnosti in izvaja potrebna javna naročila za pripravo gradnje 
demonstracijskega fuzijskega reaktorja in z njim povezanih naprav. 

08 Financirata ga predvsem Euratom (približno 80 %) in država članica gostiteljica 
ITER, tj. Francija (približno 20 %). Najnovejša ocena (iz leta 2018) skupnega proračuna 
Euratoma, ki ga F4E potrebuje za financiranje evropskega dela izvajanja projekta ITER, 
ki jo je pripravila Komisija, znaša približno 15 milijard EUR (v tekočih vrednostih), kar 
vključuje stroške izvajanja jedrske dejavnosti med letoma 2028 in 2035. Država članica 
gostiteljica (Francija) in države članice Euratoma (vključno s pridruženima državama 
Švico in Združenim kraljestvom) bodo prispevale dodatne 3,3 milijarde EUR (v tekočih 
vrednostih). Svet EU je februarja 2021 odobril približno 5,6 milijarde EUR (v tekočih 
vrednostih) kot prispevek Euratoma k F4E za večletni finančni okvir za obdobje 2021–
20273. 

09 Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz EU in Euratoma. Skladno s 
sporazumom o izstopu se je prehodno obdobje za pogajanja o novem partnerskem 
sporazumu z Euratomom končalo 31. decembra 2020. Združeno kraljestvo bo postalo 
pridružena država članica Euratoma pod enakimi pogoji kot polnopravne države 
članice, in sicer ob ratifikaciji protokola o pridružitvi Združenega kraljestva k 
programom EU, ki je priložen Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Združenim 
kraljestvom in EU. 

                                                      
1 Članice Euratoma so države članice EU ter pridruženi državi Švica in Združeno kraljestvo. 

2 Države članice EU ter pridruženi državi Švica in Združeno kraljestvo. 

3 Sklep Sveta (Euratom) 2021/281 o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom o ustanovitvi 
Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-
temu. 
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Skupna podjetja imajo sedeže v Evropski uniji 

10 Sedem skupnih podjetij ima svoj sedež v Bruslju (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, 
ECSEL, BBI in S2R). EuroHPC ima sedež v Luxembourgu, F4E pa v Barceloni v Španiji, 
glavne zmogljivosti za projekt ITER pa se gradijo v Cadarachu v Franciji (glej sliko 3). 

Slika 3 – Skupna podjetja v Evropski uniji v letu 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

11 Skupna podjetja za izvajanje raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti združujejo 
udeležence iz zadevnih panog in s področij raziskav z vsega sveta. Približno 88,5 % 
njihovih sredstev se porabi za sofinanciranje dejavnosti udeležencev iz držav članic EU, 
približno 11,5 % pa za sofinanciranje dejavnosti udeležencev iz držav nečlanic EU. 

Modeli upravljanja skupnih podjetij 

12 Večina temelji na dvostranskem modelu, pri čemer so Komisija in zasebni 
partnerji iz zadevnih panog (v nekaterih primerih tudi s področja raziskav) zastopani v 
upravnem odboru ter prispevajo k dejavnostim skupnega podjetja (Čisto nebo, IMI, 
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GCV, BBI in S2R). Ostala temeljijo na tristranskem modelu, v katerem sodelujoče 
države ali medvladne organizacije, Komisija in v večini primerov zasebni partnerji 
sodelujejo v upravnem odboru in prispevajo k dejavnostim skupnega podjetja (ECSEL, 
SESAR in EuroHPC). 

Dejavnosti skupnih podjetij na področju raziskav in inovacij v 
okviru 7. okvirnega programa in programa Obzorje 2020 skupaj 
financirajo vsi člani 

13 K financiranju raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti skupnih podjetij, ki izvajajo 
projekte sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, prispevajo vsi člani: 

o EU (ki jo zastopa Komisija) denarna sredstva za sofinanciranje raziskovalnih in 
inovacijskih projektov skupnih podjetij zagotavlja predvsem iz 7. okvirnega 
programa in programa Obzorje 20204, 

o zasebni partnerji iz panoge in s področja raziskav zagotavljajo stvarne prispevke z 
izvajanjem raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti skupnih podjetij, v katera 
vlagajo lastna finančna sredstva, človeške vire, sredstva in tehnologije, 

o v nekaterih primerih k dejavnostim skupnih podjetij finančno prispevajo tudi 
sodelujoče države ali medvladne organizacije, 

o EU in njeni partnerji upravne stroške skupnih podjetij financirajo enakomerno. 

14 Kar zadeva prejšnji večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013, skupna podjetja 
izvršujejo približno 3,6 milijarde EUR ali približno 7 % skupnega proračuna 7. okvirnega 
programa. Ker mora biti znesek stvarnih prispevkov zasebnih partnerjev vsaj enak 
znesku sofinanciranja EU, financiranje EU v višini 3,6 milijarde EUR z učinkom 
finančnega vzvoda privabi približno 8,7 milijarde EUR naložb v raziskovalne in 
inovacijske projekte v okviru 7. operativnega programa. 

                                                      
4 Skupno podjetje SESAR je v prejšnjem večletnem finančnem okviru (za obdobje 2007–2013) 

prejelo tudi sredstva iz programa vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), poleg 
Skupnega podjetja EuroHPC pa v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira (za obdobje 
2014–2020) prejema dodatna sredstva tudi iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). 
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15 V sedanjem večletnem finančnem okviru (za obdobje 2014–2020) skupna 
podjetja upravljajo približno 7,7 milijarde EUR ali 10 % skupnega proračuna za program 
Obzorje 2020. Kot je prikazano na sliki 4, pa naj bi se po pričakovanjih s tem 
financiranjem EU z učinkom finančnega vzvoda privabilo približno 19,7 milijarde EUR 
naložb v raziskovalne in inovacijske projekte na področjih programa Obzorje 2020, 
dodeljenih skupnim podjetjem, vključno z neposrednimi prispevki sodelujočih držav za 
ECSEL in EuroHPC. 

Slika 4 – Denarni prispevki EU za skupna podjetja in učinek finančnega 
vzvoda prispevkov drugih članov v okviru programa Obzorje 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

16 Za 7. okvirni program so morala skupna podjetja zagotoviti, da so bili prispevki 
zasebnih članov in drugih partnerjev skupaj vredni vsaj toliko kot prispevek EU. Za 
program Obzorje 2020 sta v ustreznih ustanovnih uredbah skupnih podjetij določena 
največji znesek denarnega prispevka EU in najmanjši znesek stvarnih in/ali denarnih 
prispevkov zasebnih članov in drugih partnerjev5 za raziskovalni in inovacijski program 
skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020 (glej sliko 5). 

                                                      
5 Za SESAR so prispevki zasebnih partnerjev in Eurocontrola opredeljeni v ločenih 

sporazumih. 
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Slika 5 – Prispevki članov v življenjski dobi skupnega podjetja (v milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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17 V okviru programa Obzorje 2020 obstajata dve vrsti stvarnih prispevkov zasebnih 
članov: 

o Zasebni člani vseh skupnih podjetij morajo k skupnim stroškom raziskovalnih in 
inovacijskih programov (stvarnim prispevkom za operativne programe) skupnih 
podjetij prispevati najmanjši znesek. 

o Zasebni člani štirih skupnih podjetij (CS, GCV, BBI in S2R) morajo zagotoviti tudi 
najmanjši znesek stvarnih prispevkov za financiranje dejavnosti, ki se izvajajo 
zunaj delovnih načrtov skupnih podjetij, vendar spadajo na področje uporabe 
ciljev skupnih podjetij. Ti prispevki se imenujejo stvarni prispevki za dodatne 
dejavnosti. 

18 Za leto 2020 je skupni proračun za plačila vseh skupnih podjetij znašal 
2,3 milijarde EUR (2019: 1,9 milijarde EUR). Za leto 2020 je skupni proračun za plačila 
osmih skupnih podjetij, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti, znašal 
1,5 milijarde EUR (2019: 1,2 milijarde EUR) in 0,8 milijarde EUR za Skupno podjetje F4E 
(2019: 0,7 milijarde EUR). 

19 Konec leta 2020 so skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020, 
zaposlovala 241 (začasnih in pogodbenih) uslužbencev ter devet napotenih nacionalnih 
strokovnjakov (2019: 229 uslužbencev in osem napotenih nacionalnih strokovnjakov). 
Skupno podjetje F4E je zaposlovalo 433 uslužbencev (uradnikov, začasnih in 
pogodbenih uslužbencev) in dva napotena nacionalna strokovnjaka (2019: 437 
uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka). 
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Postopek razrešnice 

20 Časovni načrt za letni postopek za podelitev razrešnice je prikazan na sliki 6. 

Slika 6 – Letni postopek razrešnice 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Revizija Sodišča 

Pristojnosti Sodišča in uporaba rezultatov dela drugih 

21 Sodišče je v skladu s členom 287 PDEU revidiralo zaključne račune devetih 
skupnih podjetij (SESAR, CS, IMI, GCV, ECSEL, BBI, S2R, EuroHPC in F4E) za proračunsko 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter zakonitost in pravilnost (skladnost) 
transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi. 

22 Mnenja Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov skupnih podjetij v skladu s 
členoma 70(6) in 71 finančne uredbe EU temeljijo na končnih revizijskih poročilih 
neodvisnih zunanjih revizorjev, ki so jih najela skupna podjetja. Za vsako skupno 
podjetje je preučilo kakovost dela zunanjih revizorjev na področjih, ki so najbolj 
dovzetna za napake. 

23 Sodišče je pri reviziji skladnosti z zaključnim računom povezanih plačil upoštevalo 
rezultate dela v zvezi z naknadnimi revizijami, ki so ga v zvezi s plačili nepovratnih 
sredstev v okviru 7. okvirnega programa in programa Obzorje 2020 opravili skupna 
revizijska služba Komisije (CAS) in zunanja revizijska podjetja, ki jih je ta najela. Poleg 
tega je upoštevalo rezultate revizij, ki jih je Služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) 
izvedla v letu 2020 v zvezi s postopki, specifičnimi za skupna podjetja. 

Revizijski pristop Sodišča za plačila nepovratnih sredstev 

24 Leta 2018 in leta 2019 je Sodišče na podlagi vzorca pregledalo naknadne revizije, 
ki so jih izvedli skupna revizijska služba Komisije in njeni pogodbeni zunanji revizorji. S 
temi pregledi so bile razkrite še vedno prisotne slabosti v zvezi s kakovostjo revizij in 
metodološke razlike6. Zato je Sodišče za revizijo plačil nepovratnih sredstev, ki so jih 
izvršila skupna podjetja, zagotovilo iz naknadnih revizij dopolnilo s podrobno revizijo 
pri upravičencih (neposredno preizkušanje podatkov) za vzorec transakcij za izplačila 
nepovratnih sredstev posameznega skupnega podjetja. Te transakcije so bile izbrane 
naključno (vzorec na podlagi metode vzorčenja po denarni enoti) iz populacije vseh 
vmesnih in končnih plačil nepovratnih sredstev, ki jih je leta 2020 izvršilo sedem 

                                                      
6 Glej poglavje 5 letnega poročila Sodišča za leto 2018 (odstavki 5.31–5.34), poglavje 4 

letnega poročila Sodišča za leto 2019 (odstavka 4.28 in 4.29) in poglavje 4 letnega poročila 
Sodišča za leto 2020 (odstavki 4.23–4.30). 
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skupnih podjetij, ki izvajajo projekte 7. okvirnega programa in programa Obzorje 
20207. 

                                                      
7 Skupno podjetje EuroHPC ni bilo vključeno, saj je leta 2020 za svoje sporazume o dodelitvi 

nepovratnih sredstev izvršilo samo plačila predfinanciranja. 
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Kaj je Sodišče ugotovilo 

Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez 
pridržkov … 

… o zaključnih računih 

25 Sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zaključnih računih vseh 
skupnih podjetij. Po njegovem mnenju zaključni računi skupnih podjetij v vseh 
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj na dan 
31. decembra 2020 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v 
skladu z določbami finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. 

… vendar je opozorilo na poudarjeno zadevo za F4E glede prispevka EU k 
projektu ITER 

26 Skupno podjetje F4E je v zaključnem računu za leto 2020 znatno izboljšalo 
kakovost informacij, saj je oceno skupnih stroškov za izpolnitev svojih obveznosti glede 
rezultatov za projekt ITER zagotovilo v eurih, in sicer 17,97 milijarde EUR (v vrednostih 
iz leta 2020), in ne v kreditnih točkah. V odstavku o poudarjeni zadevi Sodišče opozarja 
na to, da bi lahko vsaka sprememba ključnih predpostavk v zvezi z oceno in 
izpostavljenostjo tveganju8 povzročila znatno povečanje stroškov in/ali nadaljnje 
zamude pri izvajanju projekta ITER9. 

                                                      
8 Izpostavljenost tveganju je ocenjena vrednost učinka tveganj, pomnožena z verjetnostjo 

tveganj, povezanih z določeno dejavnostjo. 

9 Poudarjena zadeva se uporablja zato, da se opozori na zadevo, ki v zaključnem računu ni 
pomembno napačno navedena, vendar je tako pomembna, da je bistvena za uporabnikovo 
razumevanje zaključnega računa. 
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… o prihodkih, povezanih z zaključnimi računi skupnih podjetij 

27 Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020. Po mnenju Sodišča so bile transakcije v vseh pomembnih 
pogledih zakonite in pravilne. 

… o plačilih, povezanih z zaključnimi računi skupnih podjetij 

28 Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020. Po mnenju Sodišča so bila plačila v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna. 

… vendar je v opažanjih obravnavalo več področij, na katerih so 
možne izboljšave 

29 Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, izrazilo tudi opažanja v 
zvezi z različnimi zadevami, ki bi jih bilo treba izboljšati na področjih upravljanja 
proračuna in finančnega poslovodenja, stvarnih prispevkov, okvira notranje kontrole in 
spremljanja za nepovratna sredstva, človeških virov, postopkov javnega naročanja in 
dobrega finančnega poslovodenja. 

Ponavljajoče se slabosti v letnem načrtovanju plačil 

30 Pri Skupnem podjetju EuroHPC je bilo za naročila, povezana z nakupom 
superračunalnikov, in sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev izvršeno precej 
manj plačil predfinanciranja, kot je bilo načrtovano, zaradi česar je bila stopnja 
izvrševanja proračuna za operativna plačila nizka, in sicer je znašala približno 23 %. 
ECSEL je ponovno aktiviral 57,2 milijona EUR neporabljenih odobritev plačil v 
operativnem proračunu za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, od katerih je 
pred uporabo odobritev za tekoče leto zmogel porabiti le 70 %. Podobno tudi skupno 
podjetje Čisto nebo ni porabilo ponovno aktiviranega proračuna za operativna plačila 
za projekte v okviru programa Obzorje 2020 v višini približno 13 milijonov EUR pred 
uporabo odobritev plačil za tekoče leto. 
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Skupna podjetja so sicer skoraj v celoti izvedla svoje dejavnosti v okviru 
7. okvirnega programa in programa TEN-T, vendar se srečujejo z izzivi pri 
izvajanju dejavnosti programa Obzorje 2020 

31 Ob koncu leta 2020, ki je bilo sedmo leto desetletne življenjske dobe skupnih 
podjetij, so ta imela različne stopnje doseganja ciljnih vrednosti v zvezi s prispevki, ki so 
bile za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 določene v njihovih ustanovnih 
uredbah (večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020). Te razlike je mogoče delno 
pripisati različnim področjem raziskav, na katerih skupna podjetja delujejo. Skupno 
podjetje IMI, na primer, ima zaradi narave svojih raziskav in velikega obsega globalnih 
konzorcijev, ki jih izvajajo, dolgotrajne projekte. Poleg tega obstaja tveganje, da raven 
upravnih virov, potrebnih za pravočasno upravljanje teh sredstev, morda ne bo 
zadostna, saj se vedno več projektov iz več programov večletnega finančnega okvira 
izvaja hkrati. Skupno podjetje EuroHPC, za katerega je bilo leto 2020 drugo leto 
delovanja, še vedno ni imelo zanesljivih postopkov za dvojno potrjevanje stvarnih 
prispevkov, ki so jih prijavili njegovi zasebni člani in sodelujoče države. 

32 V tabeli 1 je predstavljen pregled prispevkov članov za dejavnosti teh skupnih 
podjetij v okviru programa Obzorje 2020 konec leta 2020. Do konca leta 2020 so ta 
skupna podjetja v povprečju dosegla 62 % ciljnih vrednosti za prispevke svojih članov 
(vključno s stvarnimi prispevki za dodatne dejavnosti) in 54 % ciljnih vrednosti brez 
upoštevanja stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti. 
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Tabela 1 – Prispevki članov za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki so jih posredovala skupna podjetja 
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585,0 1 000,0 n. r. 1 585,0 SESAR 2020 441,6 358,3 93,2 n. r. 893,1 56 % 56 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Čisto nebo 2 1 451,0 604,4 136,3 1 144,2 3 335,9 84 % 73 %
1 638,0 1 638,0 n. r. 3 276,0 IMI 2 643,2 380,0 263,0 n. r. 1 286,2 39 % 39 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 CGV 2 498,6 20,6 35,0 1 095,0 1 649,2 158 % 73 %
1 185,0 2 827,5 n. r. 4 012,5 ECSEL 944,9 574,6 896,5 n. r. 2 416,0 60 % 60 %

835,0 504,6 2 234,7 3 574,3 BBI 603,2 57,8 53,7 929,2 1 643,9 46 % 53 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 297,7 131,1 93,1 204,8 726,7 84 % 70 %
536,0 908,0 Ni relevantno 1 444,0 EuroHPC 190,9 28,9 0,0 n. r. 219,8 15 % 15 %

7 597,0 8 551,6 3 605,0 19 753,5 Skupaj 5 071,1 2 155,7 1 570,8 3 373,2 12 170,8 62 % 54 %

(1) Stvarni prispevki za operativne dejavnosti Skupnega podjetja
(2) Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti zunaj delovnega načrta Skupnega podjetja

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Zasebni člani znatno več prispevajo za dodatne dejavnosti zunaj delovnih 
načrtov skupnih podjetij 

33 Zasebni člani morajo zagotoviti različne vrste stvarnih prispevkov za skupna 
podjetja, ki izvajajo dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 (glej odstavek 17). 

34 Na sliki 7 je prikazan razvoj povprečnih stvarnih prispevkov zasebnih članov za 
obdobje 2017–2020. Kljub znatnemu povečanju in pomembnosti stvarnih prispevkov 
za dodatne dejavnosti skupna podjetja v svojih zaključnih računih niso dolžna razkriti 
ustreznih prispevkov, zato Sodišče nima pooblastil, da bi jih revidiralo10. Posledično 
obstaja tveganje, da stvarni prispevki za dodatne dejavnosti morda niso v celoti 
usklajeni s cilji skupnih podjetij. Vendar je to tveganje zmanjšano s postopki, ki jih 
skupna podjetja izvajajo za potrjevanje stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti. 

Slika 7 – Razvoj stvarnih prispevkov zasebnih članov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij  

                                                      
10 Člen 4(4) ustreznih ustanovnih uredb teh skupnih podjetij. 
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Skupna podjetja se srečujejo z resnimi ovirami pri pridobivanju denarnih 
prispevkov zasebnih članov za svoje operativne stroške 

35 Pri Skupnem podjetju BBI so skupni stvarni prispevki članov iz zadevnih panog za 
dodatne dejavnosti, kot so bili ocenjeni konec leta 2020, dosegli le približno polovico 
minimalnega ciljnega zneska, določenega v ustanovni uredbi Skupnega podjetja. 
Njegova ustanovna uredba je bila leta 2018 sicer spremenjena posebej zato, da bi se 
članom iz zadevnih panog omogočilo, da svoje denarne prispevke v višini vsaj 
182,5 milijona EUR zagotavljajo na ravni projektov, vendar člani iz zadevnih panog v 
letu 2020 niso zagotovili nobenih dodatnih denarnih prispevkov za operativne stroške 
skupnega podjetja. To kaže na to, da se Skupno podjetje BBI srečuje s precejšnjimi 
ovirami pri pridobivanju teh prispevkov od zasebnih članov in da najmanjša ciljna 
vrednost do konca programa Obzorje 2020 ne bo dosežena. Zato je Komisija (GD RTD) 
zmanjšala svoje denarne prispevke za Skupno podjetje za 140 milijonov EUR. To znatno 
zmanjšanje prispevkov članov je pomenilo tveganje za uresničitev raziskovalnega in 
inovacijskega programa Skupnega podjetja za program Obzorje 2020. 

Približno 77 % programa skupnih podjetij za raziskave in inovacije v 
okviru programa Obzorje 2020 je že dodeljenih za izvajanje 

36 Kot je prikazano v tabeli 2, so skupna podjetja konec leta 2020 že dodelila 
projekte, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi, in/ali sklenila pogodbe zanje, v višini 
(povprečno) 88 % največjih denarnih prispevkov, ki so bili na voljo za sofinanciranje 
njihovih dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. Hkrati so se drugi člani zavezali, 
da bodo zagotovili stvarne prispevke za te projekte v višini (povprečno) 68 % ciljnih 
vrednosti za svoje stvarne prispevke za operativne programe in tudi za operativne 
denarne prispevke, ki so določeni v zadevni ustanovni uredbi skupnega podjetja. Na 
podlagi tega je konec leta 2020 ocenjena povprečna stopnja izvrševanja programa 
skupnih podjetij za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje 2020 znašala 77 %.
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Tabela 2 – Dodeljeni prispevki članov za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 konec leta 2020 (v milijonih EUR) 
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drugih članov za 

operativne 
programe in 

njihova gotovina

Skupaj

Skupna 
podjetja v 

okviru 
programa 

Obzorje 2020

Prevzete 
obveznosti za 
sofinanciranje 

EU

V %

Stvarni prispevki 
drugih članov za 

operativne 
programe in njihova 

gotovina (ocena)

V % Skupaj

St
op

nj
a 

iz
vr

še
va

nj
a 

pr
og

ra
m

a

555,8 950,0 1 505,8 SESAR 2020 548,2 99 % 573,7 60 % 1 121,9 75 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 Čisto nebo 2 1 554,9 91 % 717,6 60 % 2 272,5 78 %
1 595,4 1 595,4 3 190,8 IMI 2 1 273,7 80 % 1 276,5 80 % 2 550,2 80 %

646,0 76,0 722,0 CGV 2 617,2 96 % 158,6 209 % 775,8 107 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL (1) 1 000,3 86 % 1 943,2 70 % 2 943,5 74 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI (2) 717,6 88 % 251,2 53 % 968,8 75 %
384,5 336,5 721,0 S2R 379,6 99 % 354,0 105 % 733,6 102 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (1) 331,4 78 % 272,9 34 % 604,3 49 %

7 309,2 8 206,3 15 515,5 Skupaj 6 422,9 88 % 5 547,7 68 % 11 970,6 77 %

(1) Prispevki drugih članov vključujejo prispevke sodelujočih držav.

Prispevki članov za operativne stroške
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih sklepov)

Dodeljeni in/ali podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev in 
naročila

(stanje na dan 31. 12. 2020)

(2) Ciljne vrednosti za stvarne prispevke za operativne programe, kot so dogovorjene v letnih delovnih načrtih Skupnega podjetja, in zmanjšani denarni 
prispevki za operativne dejavnosti.
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Notranje kontrole v zvezi s plačili nepovratnih sredstev so bile na splošno 
uspešne 

37 Skupna podjetja so uvedla zanesljive postopke predhodnih kontrol na podlagi 
finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Razen EuroHPC so skupna podjetja 
leta 2020 v celoti izvedla okvir Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih 
notranje kontrole. Ta skupna podjetja so razvila ustrezne kazalnike za vsa načela 
notranje kontrole, izvedla letne samoocene in izboljšala spremljanje uspešnosti svojih 
kontrolnih dejavnosti. Toda vzpostavljeni okvir notranje kontrole je stalen proces, 
katerega kakovost je odvisna od nenehnega izboljševanja ključnih kontrolnih 
kazalnikov skupnih podjetij in kakovosti letnih samoocen. 

38 V letu 2020 so samo tri skupna podjetja (IMI, GCV in ECSEL) še izvrševala končna 
plačila nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa. Skupni podjetji IMI in GCV 
sta poročali o stopnjah preostale napake pod pragom pomembnosti v višini 2 % na 
podlagi rezultatov naknadnih revizij konec leta 2020. Skupno podjetje ECSEL zaradi 
velikih razlik v metodologijah in postopkih, ki jih uporabljajo različni nacionalni organi 
za financiranje v sodelujočih državah, ne more izračunati enotne stopnje preostale 
napake za plačila v okviru 7. okvirnega programa. Posledično je Sodišče za ta plačila 
uporabilo stopnjo preostale napake, ki jo je GD RTD izračunal za celoten 7. okvirni 
program in je konec leta 2020 znašala 3,51 %. Glede na nizek odstotek plačil v okviru 
7. okvirnega programa leta 2020 (približno 8,6 %) šteje, da je stopnja preostale napake 
za skupna operativna plačila Skupnega podjetja ECSEL v navedenem letu pod pragom 
pomembnosti. 

39 Pri plačilih nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so vsa skupna 
podjetja, ki izvajajo projekte tega programa, na podlagi rezultatov naknadnih revizij 
skupne revizijske službe Komisije konec leta 2020 poročala o stopnji preostale napake 
pod 2-odstotnim pragom pomembnosti. 

Pri reviziji plačil nepovratnih sredstev, izvršenih v letu 2020, ki jo je 
Sodišče opravilo na ravni upravičencev, so bile odkrite stalne sistemske 
napake, povezane s prijavljenimi stroški dela 

40 Kar zadeva zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij skupnih podjetij 
za plačila nepovratnih sredstev, rezultati revizije Sodišča kažejo, da so glavni vir napak 
stroški dela in da je zlasti pri MSP možnost za napake večja kot pri drugih upravičencih. 
Nadaljnja racionalizacija pravil programa Obzorje 2020 za prijavo stroškov dela in 
zmanjšanje pravne negotovosti z nadaljnjo uporabo možnosti poenostavljenega 
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obračunavanja stroškov sta predpogoj za prihodnje okvirne raziskovalne programe. S 
tem bi se stopnje napak stabilizirale pod pragom pomembnosti. 

41 Glavni viri ugotovljenih napak za plačila nepovratnih sredstev za leto 2020 so bili: 

o uporaba napačne metode za izračun prijavljenih stroškov dela, 

o uporaba urnih postavk, ki niso temeljile na zaključenem proračunskem letu, 

o neupoštevanje zgornjih mej za ure dela na projektu, 

o neutemeljen popravek že prijavljenih in sprejetih stroškov dela v naslednjem 
obdobju poročanja, 

o stroški, ki jih ni mogoče neposredno pripisati projektu in so prijavljeni kot drugi 
neposredni stroški, 

o nakupi od drugega upravičenca istega konzorcija, prijavljeni kot drugi neposredni 
stroški, 

o uporaba napačnega menjalnega tečaja za preračunavanje prijavljenih stroškov v 
eure. 

Slabosti v lokalni aplikaciji IT Skupnega podjetja F4E za upravljanje 
pogodb 

42 Marca 2020 je bila v odziv na pandemijo COVID-19 uporaba lokalne aplikacije IT 
Skupnega podjetja F4E za upravljanje pogodb (DACC), ki je bila prej omejena na 
upravljanje sprememb pogodb, razširjena na upravljanje novih pogodb. Čeprav je ta 
ukrep Skupnemu podjetju F4E omogočil ohranjanje neprekinjenega poslovanja, to 
svojih lokalnih aplikacij IT ni v celoti uskladilo z internimi procesi za prenos pooblastil. 
Skupno podjetje F4E je sicer sprejelo blažilne ukrepe za obravnavo te situacije, vendar 
še vedno niso odpravljene pomembne slabosti, kot sta pravilna uporaba računov z 
virtualnimi identitetami ter pravilna uporaba pravic in prenosa pooblastil za 
avtorizacijo pravnih obveznosti. Poleg tega računovodski sistem Skupnega podjetja F4E 
od začetka izvajanja sistema DACC še ni bil potrjen. 
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Nezadostno število statutarnih uslužbencev v skupnih podjetjih 

43 Zaradi nezadostnega števila statutarnih uslužbencev v skupnih podjetjih se 
povečuje uporaba pogodbenih delavcev ali delavcev, ki opravljajo delo pri zunanjem 
izvajalcu. To pomeni posebna tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na splošno 
smotrnost poslovanja skupnih podjetij, kot so ohranitev ključnih kompetenc, nejasni 
kanali odgovornosti in manjša učinkovitost uslužbencev. Na primer, skupno podjetje 
Čisto nebo je za naloge, ki so stalne (npr. asistent v pravni službi, administrativni 
asistent, asistent za komunikacijo in asistent projektnega vodje), znatno povečalo 
razmerje med začasnimi in statutarnimi uslužbenci, in sicer z 8 % v letu 2017 na 24 % v 
letu 2020. Z visoko stopnjo pogodbenih uslužbencev se običajno znatno poveča stopnja 
fluktuacije uslužbencev skupnega podjetja in dodatno destabilizirajo kadrovske 
razmere. 

44 Skupno podjetje EuroHPC se je v prvem letu delovanja osredotočilo predvsem na 
operativne procese in naloge. Ker potreba po ključnih upravnih uslužbencih še ni bila 
obravnavana, to pomeni tveganja v smislu slabosti v finančnem poslovodenju ter 
proračunskem in kadrovskem upravljanju ter pri postopkih notranje kontrole za 
operativna plačila in stvarne prispevke. Poleg tega lahko zaradi velikega deleža 
pogodbenih uslužbencev (74 %) v bližnji prihodnosti pride do velike stopnje fluktuacije 
zaposlenih, s čimer se bodo tveganja za upravljavske sisteme še povečala. 

Uporaba odprtega postopka za oddajo javnega naročila v primeru 
prednosti zaradi poznavanja projekta 

45 V primeru prednosti v smislu poznavanja projekta se skupna podjetja spodbujajo 
k izvedbi predhodnih tržnih raziskav o cenah in predhodnega posvetovanja z drugimi 
podjetji, dejavnimi na trgu, da se omogoči boljša ocena cene in najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Na primer, Skupno podjetje GCV je leta 2020 začelo izvajati odprti 
postopek za oddajo javnega naročila za okvirno pogodbo za izvajanje tretje faze 
projekta za vzpostavitev sheme H2 za certificiranje. Konzorcij, ki je že izvedel prvi dve 
fazi projekta in je zato imel prednost v smislu poznavanja projekta, je bil edini 
ponudnik s finančno ponudbo, ki je bila blizu najvišje ocenjene vrednosti naročila, 
določene v razpisnih zahtevah. 
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Skupna podjetja ne uporabljajo v celoti rešitve Komisije za e-javno 
naročanje, Skupno podjetje F4E pa je razvilo svoj portal 

46 Vse institucije in organi EU, vključno s skupnimi podjetji, morajo skladno s 
finančno uredbo EU pripraviti in izvajati rešitve za predložitev, hrambo in obdelavo 
podatkov, predloženih v postopkih dodeljevanja, ter v ta namen vzpostaviti enotno 
„območje izmenjave elektronskih podatkov” za udeležence. Komisija zato razvija 
rešitev e-javnega naročanja z integriranim portalom za financiranje in razpise ter 
platformo TED eTendering, na katerih so vsi objavljeni razpisi javno dostopni. Rešitev e-
javnega naročanja že podpira odprte in omejene (in tudi pospešene) postopke, 
postopke za naročila srednjih in nizkih vrednosti ter izredne postopke s pogajanji za 
institucije in organe EU, vključno s skupnimi podjetji. 

47 Skupna podjetja Čisto nebo, GCV in S2R so rešitev e-javnega naročanja za svoje 
odprte postopke javnega naročanja uporabila v letu 2020, skupni podjetji SESAR in IMI 
sta to rešitev začeli uporabljati v začetku leta 2021. Vendar pa skupni podjetji BBI in 
ECSEL zaradi majhnega števila postopkov javnega naročanja za naročila visoke 
vrednosti ne načrtujeta uporabe vseh modulov te platforme. Skupno podjetje F4E 
uporablja lastno orodje za e-javno naročanje, ki ni v celoti usklajeno z rešitvijo Komisije 
za e-javno naročanje. S prihodnjimi izboljšavami orodja podjetja F4E za e-javno 
naročanje bi lahko prišlo do nepotrebnega podvajanja s prizadevanji in naložbami 
Komisije za razvoj na tem področju. 

Skupna podjetja so v letu 2020 izkoristila sinergije za 
premagovanje krize zaradi COVID-19 

48 Sodišče je leta 2020 analiziralo ukrepe, ki so jih skupna podjetja sprejela za 
ohranitev neprekinjenega poslovanja med pandemijo COVID-19, in njihov morebitni 
učinek na zagotavljanje storitev skupnih podjetij. 

Skupna podjetja so med seboj tesno sodelovala, da bi v času pandemije 
COVID-19 zagotovila neprekinjeno poslovanje 

49 Skupna podjetja s sedežem v Bruslju (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI in 
S2R) so s tesnim sodelovanjem s ciljem skupne pripravljenosti na začetku pandemije 
marca 2020 kljub svoji majhnosti in omejenim virom večinoma uspešno obvladovala 
posledice pandemije COVID-19. 
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50 Skupna podjetja Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R imajo sedež v isti stavbi, 
zato so januarja 2019 sprejela skupni načrt neprekinjenega poslovanja, vključno s 
skupnim načrtom za ponovno vzpostavitev delovanja informacijske tehnologije po 
nesrečah, ki je bil preizkušen januarja in posodobljen februarja 2020. Skupni podjetji 
SESAR in F4E sta v letih 2016 oziroma 2017 sprejeli lastna dokumenta o upravljanju 
neprekinjenega poslovanja, ki sta bila leta 2019 posodobljena. 

51 Preizkušanje skupnega načrta za ponovno vzpostavitev delovanja informacijske 
tehnologije po nesrečah je bilo osredotočeno na: 

o razpoložljivost lokacije in dostop do rezervne pisarne, 

o razpoložljivost infrastrukture IT (strojna in programska oprema) in 

o funkcionalnost uporabniških računov EU in oddaljeni dostop do aplikacij.  

Rezultati preizkusov so bili analizirani in pripravljene so bile rešitve za ugotovljene 
napake v delovanju. 

52 Skupno podjetje F4E je marca 2020 izvedlo podobno preizkušanje, delo na daljavo 
pa se je od začetka pandemije načeloma izvajalo na vseh njegovih lokacijah (Barcelona, 
Cadarache in Garching). Zato so imela vsa skupna podjetja pred izbruhom pandemije 
COVID-19 posodobljene in uradno odobrene načrte neprekinjenega poslovanja. 

Skupna podjetja so usklajevala svoje blažilne ukrepe in zagotavljala 
upravljanje 

53 Direktorji skupnih podjetij s sedežem v Bruslju so se tedensko sestajali in 
razpravljali o posledicah pandemije, tveganjih za delovanje in skupnem pristopu k 
njihovi blažitvi. Podobne sestanke so organizirali vodje uprav in skupin za notranjo 
revizijo. Da bi skupna podjetja zagotovila varnost svojih uslužbencev, ko morajo ti 
delati v pisarni, so maja 2020 objavila skupno javno naročilo za nakup zaščitnih 
materialov pod vodstvom Skupnega podjetja IMI. 

54 Poleg tega so se upravni odbori skupnih podjetij hitro prilagodili pandemiji 
COVID-19 in v letu 2020 organizirali seje na daljavo, pri čemer so sklepe sprejemali s 
podobno hitrostjo kot v letu 2019. Število sej upravnih odborov se ni dosti spremenilo, 
saj jih je bilo leta 2020 27 (2019: 25), v letu 2020 pa je bilo sprejetih 110 sklepov 
upravnih odborov (2019: 108). 
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Skupna podjetja so izpolnila svojo dolžnost skrbnega ravnanja glede 
uslužbencev … 

55 Da bi skupna podjetja s sedežem v Bruslju svojim uslužbencem zagotovila 
ustrezno podporo pri tem, kako najbolje obravnavati nove izzive, ki so posledica 
pandemije COVID-19, so vzpostavila program usposabljanja za dobro počutje in 
odpornost. Oktobra 2020 so se uslužbenci vseh skupnih podjetij s sedežem v Bruslju 
udeležili usposabljanja z naslovom Coping in the time of COVID, ki ga je začelo Skupno 
podjetje SESAR, vodil pa ga je certificiran strokovni inštruktor. Usposabljanje je 
vključevalo razprave po skupinah, v okviru katerih so si udeleženci lahko izmenjali 
stališča o delovnih pogojih. Poleg tega so direktorji skupnih podjetij organizirali redne 
spletne sestanke, v okviru katerih je bil rezerviran tudi čas, predviden za vprašanja 
uslužbencev. Pogostost spletnih srečanj je bila odvisna od posameznega skupnega 
podjetja in intenzivnosti pandemije. Organizirana so bila od enkrat tedensko do enkrat 
mesečno. 

56 Za pridobitev povratnih informacij o delovnih pogojih med pandemijo COVID-19 
od uslužbencev je pet skupnih podjetij (SESAR, Čisto nebo, IMI, ECSEL in BBI) med 
aprilom in novembrom 2020 izvedlo ankete med uslužbenci. Te so bile osredotočene 
predvsem na dva vidika: pogoje, povezane z delom, kot so razpoložljivost in delovanje 
opreme IT in podpora, ki jo zagotavlja vodstvo, ter osebne izkušnje z omejitvijo gibanja 
(npr. raven interakcije s sodelavci, raven stresa zaradi spremenjene delovne 
obremenitve itd.). Rezultati anket so pokazali, da je bila večina uslužbencev skupnih 
podjetij zadovoljna z vodenjem in podporo, ki ju je zagotavljalo vodstvo, in da ni imela 
večjih težav z informacijsko tehnologijo, uspešnost neprekinjenega poslovanja pa je 
bila ocenjena kot visoka. 

… kar je prispevalo k stabilnim kadrovskim razmeram med krizo 

57 Pandemija COVID-19 ni imela merljivega učinka na število zaposlenih ali stopnje 
prostih delovnih mest v skupnih podjetjih. Skupna podjetja s sedežem v Bruslju 
trenutno ravnajo skladno z akcijskim načrtom Komisije za postopno vračanje v pisarne. 

Skupna podjetja so kljub pandemiji COVID-19 zagotovila dodelitev 
nepovratnih sredstev … 

58 Kljub težavnim razmeram se proračunske obveznosti skupnih podjetij v okviru 
programa Obzorje 2020 za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev niso dosti 
spreminjale in so leta 2020 znašale 889,2 milijona EUR (2019: 855,6 milijona EUR). 
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Skupno podjetje F4E je operativne dejavnosti javnega naročanja tudi v tem letu izvajalo 
s podobno hitrostjo, njegove proračunske obveznosti za operativne pogodbe pa so se 
povečale s 670,5 milijona EUR v letu 2019 na 826,1 milijona EUR v letu 2020. 

59 Skupno podjetje IMI je pomembno prispevalo k skupnemu evropskemu odzivu na 
pandemijo COVID-19, ki ga je usklajevala Komisija. Skupno podjetje je prerazporedilo 
45 milijonov EUR proračuna za leto 2020 za hitri razpis za zbiranje predlogov, objavljen 
marca 2020, ki je bil osredotočen na razvoj terapevtike in diagnostike za boj proti 
okužbam s koronavirusom. Z dodatnimi sredstvi Komisije v okviru programa Obzorje 
2020 je bil znesek razpisa povečan na 72 milijonov EUR. Več kot 140 prejetih predlogov 
je bilo ocenjenih na daljavo in v rekordnem času ob upoštevanju bistvenih sprememb 
običajnega postopka Skupnega podjetja za ocenjevanje predlogov, zbranih v okviru 
razpisa za zbiranje predlogov. Za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev je bilo 
izbranih osem projektov (tri za zdravljenje in pet za diagnostiko), pri katerih je bilo 
mobiliziranih več kot 115 milijonov EUR, njihovo izvajanje pa se je začelo pred poletjem 
leta 2020. 

60 Poleg tega se pri skupnih podjetjih, ki izvajajo ukrepe v okviru programa Obzorje 
2020, povprečni čas do dodelitve, tj. obdobje od roka za predložitev predlogov do 
sklenitve sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ni dosti spremenil in je leta 2020 
v povprečju znašal 220 dni (2019: 221 dni)11. To je bilo precej pod najdaljšim 
dovoljenim obdobjem osmih mesecev ali približno 240 dni, določenim v pravilih za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020. Te rezultate v zvezi s smotrnostjo poslovanja je 
mogoče pojasniti predvsem s precejšnjimi prizadevanji skupnih podjetij za pravočasno 
izvedbo ustreznih postopkov za ocenjevanje predlogov na daljavo, ki ga izvajajo zunanji 
strokovnjaki. 

… in plačila upravičencem 

61 Leta 2020 so skupna podjetja v okviru programa Obzorje 2020 in Skupno podjetje 
F4E pri stopnji plačil za svoje operativne dejavnosti ohranila dinamiko zadnjih štirih let. 
Pri skupnih podjetjih v okviru programa Obzorje 2020 so se skupna plačila za 
operativne dejavnosti le rahlo zmanjšala, in sicer z 847,1 milijona EUR v letu 2019 na 
827,8 milijona EUR v letu 2020. Pri Skupnem podjetju F4E so se operativna plačila za 
pogodbe povečala s 681,3 milijona EUR v letu 2019 na 741,1 milijona EUR v letu 2020. 

                                                      
11 Podatki zajemajo vse razpise skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 za zbiranje 

predlogov, objavljene v letu n – 1, skupaj z ustreznimi sporazumi o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, sklenjenimi v letu n. 
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62 Kljub izzivom pri ohranjanju postopkov notranje kontrole pri delu na daljavo, 
zlasti pri operativnih vmesnih in končnih plačilih nepovratnih sredstev ter kompleksnih 
pogodbenih plačilih, se je število zamud pri plačilih zmanjšalo s povprečno 8 % v 
letu 2019 na povprečno 6 % v letu 2020. 

Pri dejavnostih Skupnega podjetja F4E v zvezi s projektom ITER so bile 
zamude 

63 Skupno podjetje F4E je poročalo, da so na številne njegove dobavitelje vplivale 
omejitve zaradi COVID-19 in sorodne omejitve. Ocenilo je, da je do konca leta 2020 
zaradi pandemije pri nekaterih dobavah prišlo do zamud, dolgih do štiri mesece, zaradi 
česar so se stroški izložkov Skupnega podjetja za projekt ITER povečali za približno 
47 milijonov EUR (v vrednostih iz leta 2008). 

64 Komisija je oktobra 2020 izvedla spletno anketo, da bi razumela posledice 
pandemije COVID-19 za podjetja, vključena v projekt ITER. Dve tretjini anketirancev sta 
navedli, da je imela pandemija negativen učinek, kot so zamude (70 %), in da se je 
zaradi nje zmanjšalo povpraševanje, kar je imelo negativne finančne posledice (50 %). 
Po drugi strani se je 31 % anketirancev strinjalo, da je njihovo podjetje zaradi 
sodelovanja v projektu ITER postalo bolj odporno na posledice krize. 

Spremljanje upoštevanja revizijskih ugotovitev prejšnjih let 

65 Skupna podjetja so v večini primerov sprejela popravljalne ukrepe za upoštevanje 
opažanj in pripomb iz specifičnih letnih poročil Sodišča iz prejšnjih let. Na sliki 8 je 
prikazano, da so bili popravljalni ukrepi za 19 opažanj, ki konec leta 2019 še niso bila 
upoštevana, sprejeti leta 2020, tako da so bile zaključene dejavnosti v zvezi s 
16 opažanji (84 %), medtem ko so dejavnosti z zvezi s tremi opažanji (16 %) konec 
leta 2020 še potekale12. 

                                                      
12 Opomba: Obravnava vseh opažanj o skupnih podjetjih SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL in 

S2R iz prejšnjih let je bila zaključena, saj so ta skupna podjetja popravljalne ukrepe izvedla 
med revizijo leta 2020. Za Skupno podjetje EuroHPC je bilo leto 2020 prvo leto revizije. 
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Slika 8 – Prizadevanja skupnih podjetij za upoštevanje opažanj iz 
prejšnjih let 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

  

Zaključeno / 
ni relevantno

84 %

Se izvaja / 
neizvedeno

16 %

Zaključeno / ni relevantno Se izvaja / neizvedeno
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Druge revizije in pregledi, povezani s 
skupnimi podjetji 
66 Sodišče je leta 2020 poleg letnega revizijskega poročila v zvezi z zaključnimi računi 
skupnih podjetij objavilo tudi posebna revizijska poročila in preglede, ki so se nanašala 
na skupna podjetja (glej sliko 9). 
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Slika 9 – Rezultati revizij iz drugih izdelkov, povezanih s skupnimi podjetji, ki jih je nedavno objavilo Sodišče 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Pregled Sodišča št. 1/2021 –
Začetni prispevek EU k javnozdravstvenemu odzivu na 
COVID-19

Posebno poročilo Sodišča št. 19/2020 –
Digitalizacija evropske industrije: ambiciozna pobuda, katere uspeh je 
odvisen od stalne zavezanosti EU, vlad in podjetij

Posebno poročilo Sodišča št. 2/2020 –
Instrument za mala in srednja podjetja v praksi: uspešen in inovativen 
program z izzivi

Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 opredelila COVID-
19 kot pandemijo. Skladno s Pogodbo o delovanju Evropske unije ima 
EU na področju javnega zdravja le podporno in usklajevalno vlogo. Javno 
zdravje je namreč še vedno predvsem v pristojnosti držav članic.

Sodišče je pregledalo začetni odziv EU na ukrepe v zvezi s pandemijo, 
sprejete od 3. januarja do 30. junija 2020, pri čemer se je osredotočilo 
na uporabo okvira EU za obravnavanje čezmejnih nevarnosti za zdravje, 
dodatne ukrepe EU, sprejete v podporo zagotavljanju dobave 
medicinske zaščitne opreme, ter podporo EU za razvoj testov na COVID-
19 in cepiv zanj.

Komisija je spodbujala izmenjavo informacij med državami članicami in 
podpirala ukrepe, kot so raziskave na področju COVID-19 in vnaprejšnji 
dogovori o nabavi cepiv. Skupno podjetje za pobudo za inovativna 
zdravila (IMI) je objavilo tudi razpis v zvezi z zdravljenjem COVID-19 in 
testiranjem nanj. 

Sodišče je poudarilo nekatere izzive, s katerimi se srečuje EU pri 
podpiranju odzivanja držav članic na COVID-19, kot so vzpostavitev 
ustreznega okvira za čezmejne nevarnosti za zdravje, olajšanje dobave 
opreme in podpora razvoju cepiv.

Digitalna preobrazba je bistvena za ohranitev konkurenčnosti številnih 
podjetij v EU, ki pa za inovacije ne izkoriščajo vseh prednosti naprednih 
tehnologij. 
V zvezi s tem je Komisija leta 2016 začela izvajati pobudo za digitalizacijo 
evropske industrije, katere cilj je okrepiti konkurenčnost EU na področju 
digitalnih tehnologij. 

Sodišče je preučilo uspešnost EU pri podpiranju nacionalnih strategij za 
digitalizacijo industrije in vozlišč za digitalne inovacije ter to, ali so 
Komisija in države članice uspešno izvajale strategijo za digitalizacijo 
evropske industrije.

Sodišče je ugotovilo, da je imela strategija Komisije za digitalizacijo 
evropske industrije dobro podlago in da so jo države članice podpirale, 
vendar ni vsebovala informacij o načrtovanih izidih, kazalnikov 
rezultatov in ciljnih vrednosti. To Komisiji in državam članicam otežuje, 
da bi dobro usmerjale svoje dejavnosti in čim bolj povečale vpliv. Poleg 
tega se države članice niso spodbujale k temu, da bi sredstva iz skladov 
ESI dodeljevale pobudi.

Sodišče priporoča, naj Komisija skupaj z državami članicami nudi 
podporo državam članicam pri ugotavljanju njihovih vrzeli v financiranju 
in izboljšanju spremljanja ter sprejme nadaljnje ukrepe za doseganje 
ustreznih stopenj širokopasovne povezljivosti.

Instrument za MSP je bil vzpostavljen v okvirnem programu za raziskave 
Obzorje 2020 za podporo inovacijam v malih in srednjih podjetjih (MSP). 
Njegov cilj je razviti in izkoristiti potencial MSP z zapolnitvijo vrzeli v 
financiranju projektov z visoko stopnjo tveganja v zgodnji fazi in 
povečanjem komercializacije rezultatov raziskav v zasebnem sektorju. 
Usmerjen je v inovativne MSP v državah EU in 16 pridruženih državah. 
Instrument s skupnim proračunom v višini 3 milijard EUR za obdobje 
2014–2020 podjetjem z velikim potencialom zagotavlja nepovratna 
sredstva.

Sodišče je preučilo, ali je bil instrument za MSP ciljno usmerjen v 
ustrezno vrsto MSP, ali je bila z njim dosežena široka geografska 
pokritost, ali je bil izbirni postopek uspešen ter ali ga je Komisija 
ustrezno spremljala.

Sodišče je ugotovilo, da se z instrumentom za MSP zagotavlja uspešna 
podpora MSP pri razvoju njihovih inovacijskih projektov, vendar je 
odkrilo tveganje, da se z instrumentom financirajo nekatera MSP, ki bi 
se lahko financirala na trgu, da se sodelovanje v instrumentu med 
državami izrazito razlikuje ter da ponovne predložitve neuspešnih 
predlogov pomenijo vse večje odtekanje virov za upravljanje in 
ocenjevanje, ne da bi se s tem zagotavljala dodana vrednost.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.
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