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Revizorji so za vsa javno-zasebna partnerstva EU za raziskave in
inovacije dali mnenje brez pridržka
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je potrdilo, da so zaključni računi vseh skupnih podjetij EU
za leto 2021 zanesljivi. Prav tako je potrdilo pozitivne rezultate, o katerih je poročalo v prejšnjih
letih. Ker so v novem programu financiranja raziskav in inovacij Obzorje Evropa določeni
ambiciozni cilji za proračunsko obdobje 2021–2027, revizorji pozivajo k ukrepom, da bi se dosegle
ciljne vrednosti za prispevke programa Obzorje 2020, odpravile preostale slabosti v notranjih
kontrolah in da bi se pripravilo za nove izzive, kot sta načrtovanje in upravljanje človeških virov.
Skupna podjetja so partnerstva med Evropsko komisijo in zadevnimi panogami, in v nekaterih
primerih akterji s področja raziskav, medvladnimi organizacijami ali sodelujočimi državami. Skupna
podjetja se financirajo z vplačili v denarju iz programov EU za raziskave in inovacije (Obzorje 2020,
Obzorje Evropa in Digitalna Evropa) ter prispevki v naravi in drugimi finančnimi prispevki drugih
partnerjev.
„Ta evropska javno-zasebna partnerstva spodbujajo prenos znanstvenih spoznanj v prodorne
inovacije, ki jih je mogoče tržiti, in lahko izpolnijo potrebe, ki jih zadevne panoge trenutno ne
izpolnjujejo v celoti,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je
pristojna za to revizijo. „Zato se morajo dobro pripraviti za prihodnje izzive.“
Svet Evropske unije je leta 2021 sprejel nove uredbe o ustanovitvi enajstih skupnih podjetij za
namene izvajanja ukrepov programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa, ki sta večletna programa
za raziskave in inovacije za proračunsko obdobje 2021–2027. Ta skupna podjetja izvajajo svoje
specifične načrte za raziskave in inovacije na področju prometa, energije, zdravja, industrijskih
panog, ki temeljijo na rabi biomase, ključnih digitalnih tehnologij, superračunalništva in pametnih
omrežnih sistemov. Osem od teh podjetij je delovalo že v prejšnjem programu (Obzorje 2020) in
delovala bodo tudi v okviru novih programov kot novi pravni subjekti z novimi imeni ter povečanimi
ali nekoliko spremenjenimi pristojnostmi. Poleg skupnih podjetij, ki že delujejo, so bila ustanovljena
tri nova: Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve, Skupno podjetje za svetovno zdravje ter
Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost. Sodišče bo revidiralo ta tri nova skupna
podjetja šele po tem, ko bodo postala finančno samostojna, do česar naj bi prišlo leta 2023.

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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Za proračunsko obdobje 2021–2027 naj bi se s financiranjem EU za skupna podjetja v višini 15,1
milijarde EUR z učinkom finančnega vzvoda od partnerjev (zadevnih panog, sodelujočih držav ali
mednarodnih organizacij) privabilo 19,1 milijarde EUR za izvedbo raziskovalnih in inovacijskih
projektov v vrednosti približno 34,2 milijarde EUR.
Pri skupnem podjetju Fuzija za energijo (F4E) v okviru Euratoma za izvajanje evropskega dela
projekta jedrske fuzije ITER v Franciji so bili skupni stroški za izpolnitev obveznosti glede rezultatov
leta 2021 ocenjeni na 18,3 milijarde EUR. Vendar revizorji opozarjajo na tveganja v zvezi z roki in
stroški, ki bi jih bilo treba upoštevati v novi referenčni osnovi projekta ITER za leto 2023. Ker je
Rusija članica mednarodne organizacije ITER in ima obveznost zagotavljanja letnih prispevkov in
dobave več sestavnih delov, lahko sedanje sankcije proti tej državi pomenijo dodatna tveganja v
smislu povečanja stroškov in zamud.
Revizorji ugotavljajo, da so skupna podjetja večinoma sprejela popravljalne ukrepe za upoštevanje
opažanj iz prejšnjih let. Vendar so ugotovili tudi, da je treba nekatere zadeve še izboljšati: na
primer, pri reviziji izplačil nepovratnih sredstev se je pokazalo, da so stroški dela še vedno glavni
vir napak zaradi kompleksnosti procesa njihovega izračuna. Kar zadeva stopnjo izvajanja dejavnosti
skupnih podjetij, so revizorji ugotovili, da so bile obveznosti za sredstva načrta za raziskave in
inovacije skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 sicer v celoti prevzete, vendar bo
izvajanje znatnega števila projektov zaključeno šele v proračunskem obdobju 2021–2027. Zaradi
tega hkratnega izvajanja več programov se lahko poveča delovni pritisk na uslužbence skupnih
podjetij. V splošnem revizorji svarijo pred izzivi v zvezi s človeškimi viri, ki bi lahko na koncu
negativno vplivali na splošno smotrnost poslovanja skupnih podjetij in celo ogrozili izpolnjevanje
njihovih nalog.

Splošne informacije
Revizija skupnih podjetij EU za leto 2021 z izjavo o zanesljivosti in mnenjem Sodišča za vsako skupno
podjetje je na voljo na spletišču Sodišča.
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Raziskave o upravljanju zračnega prometa v
okviru enotnega evropskega neba 3
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Čisto nebo 1

Čisto nebo 2

Čisto letalstvo

IMI1

IMI2

Pobuda za inovativna zdravila

GCV1

CGV2

Čisti vodik

ECSEL

Ključne digitalne tehnologije

BBI

Krožna Evropa na biološki osnovi

Shift2Rail

Evropske železnice

ARTEMIS
ENIAC

Evropska pametna omrežja in storitve

Svetovno zdravje EDCTP3

Evropsko visokozmogljivostno računalništvo

Evropski kompetenčni center za
kibernetsko varnost

Kontakt za medije
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224
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