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Skupna podjetja EU na področju raziskav: revizorji so za 
vsa razen enega dali mnenje brez pridržkov 
Evropsko računsko sodišče je potrdilo zaključne račune vseh skupnih podjetij EU za leto 2017 in dalo 
mnenje brez pridržkov za finančne transakcije vseh skupnih podjetij razen enega. Pri Skupnem 
podjetju ECSEL, ki se ukvarja z elektronskimi komponentami in sistemi, so revizorji ugotovili zadeve, 
ki so v nekaterih primerih preprečevale uspešno delovanje notranje kontrole.  

Revizorji so danes objavili letna poročila o osmih skupnih podjetjih EU na področju raziskav ter 
povzetek revizijskih rezultatov. Skupna podjetja EU so javno-zasebna partnerstva z industrijo, 
raziskovalnimi skupinami in državami članicami. Imajo približno 700 uslužbencev in pomembno vlogo 
pri izvajanju specifičnih vidikov raziskovalne politike EU. Skupni proračun skupnih podjetij za leto 2017 
je znašal 2,1 milijarde EUR, kar je približno 2 % skupnega proračuna EU. Partnerji skupnih podjetij iz 
industrije in raziskovalnih skupin zagotavljajo stvarne prispevke z izvajanjem svojih operativnih 
dejavnosti in denarne prispevke za svoje administrativne in operativne stroške. 

„Skupna podjetja so pomembno gibalo za vrhunske raziskave in inovacije v EU, saj si prizadevajo 
pomagati zagotoviti globalno konkurenčnost evropske industrije,“ je povedala Ildikó Gáll-Pelcz, 
članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za revizijo. „Z revizijo za leto 2017 smo potrdili 
pozitivne rezultate, o katerih smo poročali v prejšnjih letih, poudarili pa smo nekatere zadeve, ki jim je 
treba nameniti dodatno pozornost, in navedli področja, na katerih so potrebne izboljšave v zvezi z 
upravljanjem proračuna in finančnim poslovodenjem, notranjimi kontrolami, privabljanjem prispevkov 
partnerjev iz industrije in raziskovalnih skupin ter vrednotenji, ki jih izvaja Evropska komisija.“ 

Revizorji so zaključne račune vseh osmih skupnih podjetij potrdili kot zanesljive. Poleg tega so izdali 
mnenja brez pridržkov za dohodkovne in plačilne transakcije za vsa skupna podjetja razen za Skupno 
podjetje ECSEL, za katero so revizorji kot lani izrekli mnenje s pridržkom za njegova plačila. Posebej so 
poudarili zadeve v zvezi z njegovimi notranjimi kontrolami, zaradi katerih niso mogli dati zagotovila, da 
so bila plačila Skupnega podjetja ECSEL, ki so bila izvršena za prejšnji okvirni program za raziskave in 
inovacije (7. OP), skladna s pravili. Toda te zadeve ne vplivajo na plačila za sedanji program (Obzorje 
2020) in bodo zato postale nerelevantne. 
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Revizorji opozarjajo tudi na prispevek EU k projektu jedrske fuzije ITER, pri katerem obstaja tveganje, 
da bo prišlo do pomembnega povišanja stroškov v višini 82 % glede na predhodno odobrenih 
6,6 milijarde EUR in 15-letne zamude glede na prvotno načrtovanje. Poleg tega so našli 
pomanjkljivosti v proračunskem načrtovanju Skupnega podjetja ITER. 

Revizorji pravijo, da so bile notranje kontrole za plačila na splošno uspešne in so stopnjo napake 
zadržale pod 2-odstotnim pragom pomembnosti, vendar so pri več skupnih podjetjih še vedno 
ugotovili slabosti v zvezi z notranjimi kontrolami, okvirom spremljanja, javnim naročanjem ter 
postopki za dodeljevanje nepovratnih sredstev in zaposlovanje. 

Kar zadeva zaključevanje 7. OP, so skupna podjetja dosegla visoko raven izvrševanja proračuna (87 %). 
Pri izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 pa je prišlo do zamud, saj je na polovici trajanja 
programa le 23-odstotno. 

Eden glavnih ciljev skupnih podjetij je privabljanje prispevkov zasebne industrije in raziskovalnih 
skupin. S tem skupna podjetja zagotavljajo svojo dodano vrednost. Nekatera skupna podjetja svoje 
partnerje iz industrije privabljajo predvsem s prispevki za dejavnosti izven svojega delovnega 
programa, za revidiranje katerih revizorji nimajo pooblastila. Vendar revizorji za Skupno podjetje za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, opozarjajo na tveganje, da industrija ne bo dosegla 
svojih minimalnih operativnih denarnih prispevkov do konca programa. 

Pojasnila za urednike 

Evropska komisija je javni član skupnih podjetij in zastopa EU. Zasebni člani so različni partnerji iz 
industrije in raziskovalnih skupin. Vsa skupna podjetja delujejo po dvostranskem modelu, pri katerem 
sodelujejo Komisija in partnerji iz industrije ali raziskovalnih skupin, razen Skupno podjetje ECSEL, ki 
deluje po tristranskem modelu, pri katerem sodelujejo tudi države članice. 

Vsa skupna podjetja imajo sedež v Bruslju, razen Skupno podjetje F4E, katerega sedež je v Barceloni. 

F4E razvoj fuzijske energije 

BBI industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase 

Čisto nebo čiste tehnologije zračnega prometa 

IMI pobuda za inovativna zdravila 

GCV gorivne celice in vodik 

SESAR raziskave o upravljanju zračnega prometa na enotnem 
evropskem nebu 

ECSEL elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj 

S2R Shift2Rail – inovativne rešitve v železniškem prometu 

Povzetek rezultatov letne revizije, ki jo je Evropsko računsko sodišče izvedlo za skupna podjetja na 
področju raziskav za leto 2017, in poročila za posamezna skupna podjetja v angleščini so na voljo na 
spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu), različice v ostalih jezikih pa bodo objavljene 
kasneje. 
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