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Luxembourg, 12. novembra 2020

Revizorji so potrdili zaključne račune vseh skupnih podjetij EU za
leto 2019
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je za vsa skupna podjetja EU, tj. javno-zasebna partnerstva
EU z zadevnimi panogami, raziskovalnimi skupinami, mednarodnimi organizacijami in državami
članicami, dalo mnenje brez pridržkov o njihovih zaključnih računih in finančnih transakcijah.
Vendar revizorji tako kot v prejšnjih letih znova opozarjajo na Skupno podjetje Fuzija za energijo
(F4E), predvsem zaradi tveganja nadaljnjih zvišanj stroškov in zamud pri izvajanju projekta
mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER).
„Dodana vrednost skupnih podjetij je v tem, da so v njihovem okviru EU, zasebne panoge in
raziskovalne skupine partnerji, ki delujejo za skupno dobro. To pa prinaša inovacije in gospodarsko
rast,“ je povedala članica Sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za to revizijo. „Revizija Sodišča
za leto 2019 potrjuje, da je njihovo finančno poslovodenje zdravo, čeprav bi bilo mogoče več vidikov
še izboljšati, na primer upravljanje javnih naročil, izplačil nepovratnih sredstev in človeških virov.“
Skupna podjetja so ustanovljena za izvajanje raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti na specifičnih
področjih, ki jim jih dodeli Svet. Za izbiro najboljših projektov za financiranje uporabljajo predvsem
razpise za zbiranje predlogov. Evropska komisija je javni član skupnih podjetij in zastopa EU.
Leta 2019 je prispevala približno 1,9 milijarde EUR za raziskovalne in inovacijske dejavnosti skupnih
podjetij. Zasebni partnerji zajemajo zadevne panoge, različne raziskovalne skupine in mednarodne
organizacije. Zagotavljajo predvsem stvarne prispevke z izvajanjem dejavnosti skupnih podjetij, v
katere vlagajo lastne finančne in človeške vire, sredstva in tehnologije.
Revizorji so potrdili zaključne račune vseh skupnih podjetij za leto 2019, kar pomeni, da ti računi
zanesljivo prikazujejo njihovo finančno stanje ter da skladno z računovodskimi pravili ni
pomembnih napak v njihovih plačilnih in prihodkovnih transakcijah. Vendar pa so odkrili več zadev,
ki bi jih bilo treba izboljšati: notranje kontrole za plačila so bile na primer sicer na splošno uspešne
in so stopnjo napake zadržale pod 2-odstotnim pragom pomembnosti, kljub temu pa so bile pri več
skupnih podjetjih ugotovljene slabosti v zvezi s postopki javnega naročanja, dodeljevanja
nepovratnih sredstev in zaposlovanja.
Revizorji so preverili tudi stopnjo izvajanja dejavnosti skupnih podjetij. Dejavnosti, ki spadajo v
sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (7. OP) in program vseevropskega
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prometnega omrežja (TEN-T), ki sta bila vzpostavljena v proračunskem ciklu (večletnem finančnem
okviru) EU za obdobje 2007–2013, so v zaključni fazi. Po navedbah revizorjev je bila pri njih
dosežena visoka stopnja izvajanja projektov in prispevkov zasebnih partnerjev (90 % ciljnih
vrednosti, določenih v ustanovnih uredbah skupnih podjetij). Nasprotno pa nekatera skupna
podjetja v okviru programa Obzorje 2020 niso dosegla ciljnih vrednosti. Čeprav naj bi bila njihova
življenjska doba po prvotnih načrtih večinoma deset let (od leta 2014 do leta 2024), so revizorji
ugotovili, da je bilo doslej izvedenih le povprečno 51 % dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020
in z njim povezanih dodatnih dejavnosti. Po drugi strani pa so skupna podjetja, ki izvajajo dejavnosti
iz programa Obzorje 2020, zaključila večino razpisnih postopkov in do konca leta 2019 v povprečju
že dodelila in/ali podpisala pogodbe za 78 % svojih načrtovanih dejavnosti.
V zvezi s skupnim podjetjem Fuzija za energijo (F4E) revizorji letos ponovno svarijo, da v zvezi s
prispevkom EU k projektu jedrske fuzije ITER v Cadarachu (Francija) obstaja tveganje za nadaljnje
povečanje stroškov in zamude pri izvajanju glede na sedanje odobreno izhodišče, ter opozarjajo na
posledice, ki bi jih izstop Združenega kraljestva iz Unije lahko imel po letu 2020. Poleg tega se po
navedbah revizorjev zaradi slabosti, odkritih na področjih načrtovanja javnega naročanja ter
upravljanja človeških virov in vodenja projektov Skupnega podjetja F4E, pojavljajo tveganja glede
njegove operativne uspešnosti.
Ozadje
Večina skupnih podjetij EU ima sedež v Bruslju, razen F4E, katerega sedež je v Barceloni, in
EuroHPC, katerega sedež je v Luxembourgu. Zaključni račun slednjega za leto 2019 ni bil revidiran,
ampak bo za proračunsko leto 2020.
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Skupno podjetje za razvoj fuzijske energije
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Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi
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Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila
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Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
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Skupno podjetje za razvoj vrhunskega ekosistema
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Dokument Na kratko o reviziji skupnih podjetij EU za leto 2019 in vse podrobnosti o posameznih
skupnih podjetjih EU so na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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