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Audítori EÚ schválili účtovné závierky všetkých spoločných
podnikov EÚ za rok 2019
Európsky dvor audítorov (EDA) potvrdil dobrý stav všetkých spoločných podnikov EÚ – verejnosúkromných partnerstiev EÚ s priemyselnými, výskumnými zoskupeniami, medzinárodnými
organizáciami a členskými štátmi – a k ich účtovnej závierke a finančným transakciám vydal
výrok bez výhrad. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch však audítori opätovne upriamujú
pozornosť na spoločný podnik Fusion for Energy (F4E), najmä pre riziko ďalšieho zvyšovania
nákladov a oneskorení pri realizácii projektu Medzinárodného termonukleárneho
experimentálneho reaktora (ITER).
„Pridanou hodnotou spoločných podnikov je to, že EÚ, súkromné odvetvie a výskumné zoskupenia
sú partnermi, ktorí pracujú pre spoločné blaho. Prináša to inovácie a hospodársky rast,“ uviedla
Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Pri našom
audite za rok 2019 sa potvrdilo, že ich finančné riadenie je dobré, viaceré aspekty je však možné
ďalej zlepšovať, napríklad riadenie verejného obstarávania, grantové platby a ľudské zdroje.“
Spoločné podniky sú zriadené na vykonávanie činností v oblasti výskumu a inovácií v konkrétnych
oblastiach, ktoré im pridelila Rada. Na výber najlepších projektov na financovanie používajú najmä
výzvy na predkladanie návrhov. Európska komisia je verejný člen spoločných podnikov a zastupuje
EÚ. V roku 2019 prispela na činnosti v oblasti výskumu a inovácií spoločných podnikov sumou
1,9 mld. EUR. Medzi súkromných partnerov patrí odvetvie, rôzne výskumné zoskupenia
a medzinárodné organizácie. Poskytujú najmä nepeňažné príspevky tým, že vykonávajú činnosti
spoločných podnikov, do ktorých investujú svoje vlastné finančné a ľudské zdroje, aktíva
a technológie.
Audítori schválili účtovné závierky všetkých spoločných podnikov za rozpočtový rok 2019, čo
znamená, že účtovná závierka spoľahlivo vyjadruje ich finančnú situáciu a že v platobných
a príjmových transakciách nie sú podľa účtovných pravidiel významné chyby. Audítori však
zaznamenali rôzne záležitosti, ktoré si vyžadujú zlepšenie: napríklad vnútorné kontroly platieb boli
vo všeobecnosti účinné a udržali chybovosť pod 2 % prahom významnosti, no viaceré podniky stále
vykazovali nedostatky v postupoch obstarávania, poskytovania grantov a vo výberových
konaniach.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy Európskeho dvora audítorov o spoločných podnikoch EÚ. Úplné
znenie správy je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu.
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Audítori tiež skontrolovali mieru vykonávania činností spoločných podnikov. Činnosti v rámci
siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (7. RP) a programu
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré boli zriadené v rozpočtovom cykle EÚ na roky 2007
–2013 (VFR), sú v záverečnej fáze. Podľa audítorov dosiahli vysokú mieru realizácie projektov
a príspevkov od súkromných členov (90 % cieľových súm stanovených v zakladajúcich nariadeniach
spoločných podnikov). Niektoré spoločné podniky v rámci programu Horizont 2020 (H2020)
naopak zaostávali za cieľmi. Napriek tomu, že boli väčšinou naplánované tak, aby sa zrealizovali
v priebehu 10 rokov (2014 – 2024), audítori zistili, že doteraz sa v rámci programu Horizont 2020
a súvisiacich doplnkových činností zrealizovalo v priemere len 51 % činností. Na druhej strane,
koncom roka 2019 spoločné podniky zaoberajúce sa činnosťami v rámci programu Horizont 2020
dokončili väčšinu výziev a už udelili a/alebo podpísali v priemere 78 % svojich plánovaných činností.
Napokon, pokiaľ ide o spoločný podnik Fusion for Energy (F4E), audítori tento rok opätovne
upozorňujú, že v prípade príspevku EÚ na projekt jadrovej syntézy ITER v Cadarache (Francúzsko)
hrozí riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorení v realizácii v porovnaní so súčasným
schváleným základným scenárom a upriamujú pozornosť na možné dôsledky vystúpenia
Spojeného kráľovstva z Únie po roku 2020. Podľa audítorov navyše nedostatky v plánovaní
verejného obstarávania, v riadení ľudských zdrojov a projektov spoločného podniku F4E ohrozujú
jeho prevádzkovú účinnosť.
Základné informácie
Väčšina spoločných podnikov EÚ sa nachádza v Bruseli s výnimkou spoločného podniku F4E, ktorý
je v Barcelone, a EuroHPC, v Luxemburgu, ktorých účtovná závierka nebola skontrolovaná v roku
2019, ale bude skontrolovaná v rozpočtovom roku 2020.
F4E

Rozvoj energie jadrovej syntézy

BBI

Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

Čisté nebo

Čisté technológie pre leteckú dopravu

IIL

Iniciatíva pre inovačné lieky

FCH

Palivové články a vodík

SESAR

Výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho
d š éh komponenty a systémy pre vedúce postavenie
Elektronické

ECSEL
S2R

ó
Shift2Rail
– inovačné riešenia železničných produktov

EuroHPC

Európsky špičkový superpočítačový ekosystém.

Súhrnný dokument Audit spoločných podnikov EÚ za rok 2019 v skratke a podrobné informácie
o každom spoločnom podniku sú k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA
(eca.europa.eu).
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