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Skupna podjetja: po mnenju
partnerstva EU delujejo dobro

revizorjev

javno-zasebna

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je potrdilo zaključne račune za proračunsko leto 2020 in z
njimi povezane transakcije vseh skupnih podjetij EU – javno-zasebnih partnerstev EU z industrijo
in raziskovalnimi skupinami. V sedmem letu svojega desetletnega obdobja delovanja je večina
skupnih podjetij izvedla že približno dve tretjini svojih dejavnosti v okviru programa
Obzorje 2020, ki je okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj. Revizorji so ugotovili
tudi, da so skupna podjetja izkoristila sinergije za ohranitev neprekinjenega poslovanja med
pandemijo COVID-19 in blažitev njenih morebitnih posledic za zagotavljanje njihovih storitev.
Osem skupnih podjetij EU, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020, za izvajanje raziskovalnih in
inovacijskih dejavnosti na svojih specifičnih področjih upravlja skupno 19,7 milijarde EUR finančnih
sredstev. Ta znesek sestavljajo denarna sredstva, ki jih je Evropska komisija zagotovila v okviru
svojih raziskovalnih in inovacijskih programov, ter stvarni prispevki in drugi finančni prispevki
zasebnih partnerjev, sodelujočih držav in medvladnih organizacij. Skupna podjetja pri izbiri
najboljših projektov za financiranje uporabljajo predvsem razpise za zbiranje predlogov. Skupno
podjetje Fuzija za energijo, ki deluje v okviru Euratoma, ima proračun, ocenjen na približno
15 milijard EUR in namenjen financiranju evropskega dela izvajanja projekta jedrske fuzije ITER v
Franciji. Ta proračun vključuje stroške izvajanja jedrske operacije od leta 2028 do leta 2035. Svet
EU je februarja 2021 odobril približno 5,6 milijarde EUR kot prispevek Euratoma k Skupnemu
podjetju Fuzija za energijo za proračunski cikel 2021–2027.
Revizorji so tako kot vsako leto tudi letos preučili finančni položaj vseh skupnih podjetij, tokrat za
proračunsko leto 2020. Ugotovili so, da so njihovi zaključni računi glede na mednarodna
računovodska pravila zanesljivi in da v plačilnih in prihodkovnih transakcijah, povezanih s temi
zaključnimi računi, ni bilo pomembnih napak.
„Čeprav bi bilo več vidikov mogoče še izboljšati, je bilo z revizijo Sodišča za leto 2020 potrjeno, da
sta finančno poslovodenje in zagotavljanje skladnosti s predpisi v skupnih podjetjih ustrezna,“ je
povedala članica Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za revizijo. „Sodišče
z zadovoljstvom ugotavlja, da so skupna podjetja izkoristila medsebojne sinergije in svoje
poslovanje brez večjih posledic za dejavnosti in rezultate prilagodila omejitvam zaradi pandemije.“

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila letnega poročila o skupnih podjetjih EU, ki ga je sprejelo Evropsko računsko
sodišče. Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji so vseeno odkrili tudi več zadev, ki bi jih bilo treba izboljšati: notranje kontrole so bile na
primer sicer na splošno uspešne, vendar so bile ugotovljene slabosti v letnem načrtovanju plačil in
lokalnih sistemih IT. Pri reviziji izplačil nepovratnih sredstev se je pokazalo tudi, da so stroški dela
glavni vir napak in da bi bilo treba zadevna pravila in postopke pred sprejetjem prihodnjih okvirnih
raziskovalnih programov dodatno racionalizirati. Poleg tega v nekaterih primerih obstaja tveganje,
da bi nezadostni človeški viri lahko imeli negativne posledice za splošno smotrnost poslovanja
skupnih podjetij, kot so ohranitev ključnih kompetenc, nejasni kanali odgovornosti in manjša
učinkovitost uslužbencev.
Revizorji so preverili stopnje izvajanja, ki jih pri svojih dejavnosti dosegajo skupna podjetja, in
ocenili, da so ta ob koncu leta 2020 podpisala že 88 % načrtovanih sporazumov o dodelitvi
nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 in dosegla približno 62 % ciljnih vrednosti
prispevkov svojih članov, ki so bile določene za dejavnosti programa Obzorje 2020. Vendar glede
na raziskovalno področje, trajanje projektov in njihovo izvedljivost med skupnimi podjetji obstajajo
precejšnje razlike pri doseganju ciljnih vrednosti. Dejavnosti, ki izvirajo iz večletnega finančnega
okvira 2007–2013 ter spadajo v sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj ter program
vseevropskega prometnega omrežja, so bile izvedene skoraj v celoti.
Revizorji so pozitivno ocenili tudi to, da so vsa skupna podjetja sprejela popravljalne ukrepe za
obravnavanje revizijskih opažanj iz prejšnjih let. Zlasti so ugotovili, da je Skupno podjetje Fuzija za
energijo 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
(18 milijard EUR). Vendar so opozorili tudi na to, da bi lahko vsaka sprememba ključnih
predpostavk v zvezi z oceno in izpostavljenostjo tveganju povzročila znatno povečanje stroškov in
nadaljnje zamude pri izvajanju tega projekta.
Dokument Na kratko o reviziji skupnih podjetij EU za leto 2020 in vse podrobnosti o posameznih
skupnih podjetjih EU so na voljo na spletišču Sodišča v angleščini, kmalu pa bodo na voljo tudi
prevodi v druge jezike.
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