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Kratice 
Seznam vključuje kratice skupnih podjetij in drugih organov EU iz tega poročila. 

Kratica Polno ime 

7. OP sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (2007–
2013) 

ABAC centralni finančni informacijski sistem Komisije o računovodenju 
na podlagi nastanka poslovnega dogodka 

ARES centralni sistem Komisije za upravljanje dokumentov 

ARTEMIS Skupno podjetje ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude 
o vgrajenih računalniških sistemih 

BBI Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase  

CFS potrdilo o računovodskih izkazih 

COMPASS centralni sistem Komisije eGrants za upravljanje nepovratnih 
sredstev 

COSO Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije 

Čisto nebo Skupno podjetje Čisto nebo 

EASA Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu 

ECSEL Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme  

EIT  Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo  

ENIAC Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko 

EU Evropska unija 

EUAN mreža agencij Evropske unije 

Euratom Evropska skupnost za atomsko energijo 

EuroHPC Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo  

EVM metoda prislužene vrednosti 
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Kratica Polno ime 

F4E Skupno podjetje Fuzija za energijo  

GCV Skupno podjetje za gorivne celice in vodik  

GD RTD  Generalni direktorat za raziskave in inovacije 

IFAC Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (International 
Federation of Accountants)  

IKT informacijska in komunikacijska tehnologija 

IMI Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za 
inovativna zdravila 

INTOSAI Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij 

IPE Instrument za povezovanje Evrope 

ISA mednarodni standardi revidiranja Mednarodnega združenja 
računovodskih strokovnjakov 

ITER mednarodni termonuklearni poskusni reaktor 

ITER-IO Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER 

MSVRI mednarodni standardi vrhovnih revizijskih institucij organizacije 
INTOSAI 

Obzorje 2020 okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–
2020) 

OLAF Evropski urad za boj proti goljufijam 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

PMO Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic 

S2R Skupno podjetje Shift2Rail (evropska železniška pobuda)  

SESAR Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa 
enotnega evropskega neba  

Skupna 
revizijska 
služba GD RTD 

Skupna revizijska služba Generalnega direktorata Komisije za 
raziskave in inovacije 
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Kratica Polno ime 

TEN-T program za vseevropsko prometno omrežje 
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Poglavje 1  

Skupna podjetja EU in revizija Evropskega 

računskega sodišča 
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Uvod 
1.1. Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je zunanji revizor financ Evropske unije 
(EU)1. V tej funkciji deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije, in 
sicer tako, da pomaga izboljševati finančno poslovodenje EU. Več informacij o delu 
Sodišča je mogoče najti v njegovih poročilih o dejavnostih, letnih poročilih o 
izvrševanju proračuna EU, posebnih poročilih, pregledih ter mnenjih o novi ali 
spremenjeni zakonodaji EU ali drugih sklepih s posledicami za finančno poslovodenje. 

1.2. V okviru teh pooblastil Sodišče preuči zaključne račune in z njimi povezane 
transakcije skupnih podjetij EU, ki so organi javno-zasebnih partnerstev, ustanovljeni 
na podlagi člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali – v primeru Skupnega 
podjetja Fuzija za energijo (F4E) – členov 45 do 51 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (pogodbe Euratom). 

1.3. V tem poročilu so predstavljeni rezultati revizije skupnih podjetij za 
proračunsko leto 2020, ki jo je opravilo Sodišče. Poročilo ima naslednjo strukturo: 

o v poglavju 1 so opisana skupna podjetja in narava dela Sodišča, 

o v poglavju 2 so predstavljeni splošni rezultati revizije, 

o v poglavju 3 so za vsako od devetih skupnih podjetij navedeni izjava o 
zanesljivosti, mnenja in opažanja Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov 
skupnih podjetij ter zakonitosti in pravilnosti s temi računi povezanih transakcij, 
pa tudi vse zadeve in opažanja, zaradi katerih ta mnenja niso vprašljiva. 

1.4. Na splošno so bili z revizijo skupnih podjetij za proračunsko leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo 
že v prejšnjih letih. Z izjavami o zanesljivosti, izdanimi za vsako posamezno skupno 
podjetje, je Sodišče dalo: 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov za vseh devet 
skupnih podjetij, 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z 
zaključnimi računi, za vseh devet skupnih podjetij. 

                                                      
1 Členi 285 do 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), UL C 326, 26.10.2012, 

str. 169–171. 
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1.5. Kljub temu je Sodišče v odstavkih o drugih zadevah in v opažanjih, zaradi 
katerih revizijska mnenja niso vprašljiva, obravnavalo področja, na katerih so možne 
izboljšave. 
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Skupna podjetja EU 

Javno-zasebna partnerstva kot zmogljivo orodje za spodbujanje 
raziskav in inovacij v Evropi 

1.6. Skupna podjetja so partnerstva med Komisijo in zadevnimi panogami, v 
nekaterih primerih tudi z razvojnimi ali medvladnimi organizacijami, ustanovljena na 
podlagi člena 187 PDEU ali v primeru F4E členov 45 do 51 pogodbe Euratom, in sicer za 
podporo tržno usmerjenim projektom na strateških področjih raziskav in inovacij. Na 
sliki 1.1 je ponazorjenih devet skupnih podjetij s specifičnim področjem raziskav in 
inovacij, na katerem vsako od njih deluje. 

Slika 1.1 – Skupna podjetja EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

DIGITALIZACIJA
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1.7. Ker imajo skupna podjetja lastne pravne osebnosti, sama sprejmejo svoje 
raziskovalne programe in dodeljujejo finančna sredstva, in sicer predvsem z razpisi za 
zbiranje predlogov. Izjemi pri tem sta Skupno podjetje F4E, ki je odgovorno za 
zagotavljanje prispevka EU k projektu mednarodnega termonuklearnega poskusnega 
reaktorja (ITER), in Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivo računalništvo 
(EuroHPC), ki v glavnem izvaja javna naročila za nakup in vzdrževanje evropskih 
superračunalnikov. 

1.8. Svet je v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj 
(7. OP) na podlagi predloga Komisije sprejel uredbe o ustanovitvi prvih šestih skupnih 
podjetij: Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 
evropskega neba (SESAR), Skupno podjetje Čisto nebo, Skupno podjetje za pobudo za 
inovativna zdravila (IMI), Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV), Skupno 
podjetje za nanoelektroniko (ENIAC) in Skupno podjetje za vgrajene sisteme 
(ARTEMIS).  

1.9. Delovanje vseh skupnih podjetij, ustanovljenih v okviru 7. okvirnega programa, 
je bilo leta 2014 podaljšano v okviru programa Obzorje 2020 za dodatno obdobje 
desetih let (tj. do leta 2024) in skupni finančni prispevek EU za skupna podjetja se je 
podvojil. Poleg tega sta bili ustanovljeni dve novi skupni podjetji – Skupno podjetje za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI), in Skupno podjetje Shift2Rail 
(S2R) –, medtem ko sta bili skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC združeni v eno, tj. Skupno 
podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) 
(glej sliko 1.2). 
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Slika 1.2 – Razvoj evropskih skupnih podjetij 

 
Vir: Evropska komisija na podlagi uredb Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij s spremembami Sodišča 

1.10. Skupna podjetja se med seboj razlikujejo po področjih raziskav in inovacij, 
ciljih in financiranju. V tabeli 1.1 je pregled devetih obstoječih skupnih podjetij. 
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Tabela 1.1 – Pregled skupnih podjetij EU 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

Skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020 

1.11. Ta skupna podjetja izvajajo specifične dele strategije za raziskave in inovacije
v okviru programa Obzorje 2020, in sicer na področju prometa, energije, zdravja, 
industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase, ter elektronskih komponent in 
sistemov. 

1.12. Skupno podjetje Čisto nebo razvija nove generacije okolju prijaznejših
zrakoplovov. Med njegovimi glavnimi dosedanjimi dosežki so demonstracijska naprava 
za rotor odprtega tipa, krila za laminarni tok, inovativne lopatice rotorja in motor z 
visoko kompresijo za lahke helikopterje, inovativni senzorji za zaznavanje ledu in 
napredni sistemi avionike. 

1.13. Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI) pospešuje razvoj
inovativnih zdravil, zlasti na območjih, kjer zdravstvene ali socialne potrebe niso 
izpolnjene. Med njegovimi glavnimi dosedanjimi dosežki so vseevropsko omrežje na 
stotin bolnišnic in laboratorijev za pospeševanje razvoja antibiotikov, testi za 
izboljšanje varnosti zdravil, nov pristop h kliničnim preizkušanjem zdravljenja demence 
ter boljše razumevanje temeljnih vzrokov bolezni, ko so sladkorna bolezen, 
revmatoidni artritis in huda astma, pa tudi razvoj terapevtike in diagnostike za boj proti 
okužbam s koronavirusom. 

Področje raziskav
Leto 

samostojnosti

Končni proračun za 
leto 2020 

(v milijonih EUR)

Skupno število zaposlenih 
konec leta 2020

(začasni in pogodbeni 
uslužbenci, napoteni 

nacionalni strokovnjaki)

Okvirni program za 
raziskave s plačili v 

letu 2020
Partnerski GD

SESAR

Skupno podjetje za 
raziskave o upravljanju 
zračnega prometa na 
enotnem evropskem nebu

upravljanje zračnega prometa 2007 119,5 42 Obzorje 2020, IPE GD MOVE

Čisto nebo
Skupno podjetje Čisto 
nebo

zeleni zrakoplovi 2006 356,6 44 Obzorje 2020 GD RTD

IMI
Pobuda za inovativna 
zdravila 

inovativna zdravila 2009 241,6 56 7. OP, Obzorje 2020 GD RTD

GCV
Skupno podjetje za 
gorivne celice in vodik 

gorivne celice in vodik 2010 103,8 29 7. OP, Obzorje 2020 GD RTD

ECSEL

Skupno podjetje za 
elektronske komponente 
in sisteme za evropski 
vodilni položaj

elektronske komponente in 
sistemi

2014 215,8 31 7. OP, Obzorje 2020 GD CONNECT

BBI
Skupno podjetje za 
industrijske panoge, ki 
temeljijo na rabi biomase

industrijske panoge, ki temeljijo 
na rabi biomase 

2015 196,6 23 Obzorje 2020 GD RTD

S2R
Skupno podjetje Shift2Rail 
– inovativne rešitve v 
železniškem prometu 

evropski železniški promet 2016 75,8 24 Obzorje 2020 GD MOVE

EuroHPC

Skupno podjetje za 
evropsko 
visokozmogljivostno 
računalništvo 

razvoj superračunalnikov in 
obdelava velepodatkov

2020 181,5 15 Obzorje 2020, IPE GD CONNECT

F4E Fuzija za energijo (ITER)
razvoj in predstavitev fuzijske 
energije

2008 816,4 453 Euratom GD ENER

Skupno podjetje
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1.14. Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) si prizadeva za inovacije na področju železnic 
v podporo vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. Njegovi glavni cilji 
vključujejo zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklusu železniškega prevoza za polovico, 
podvojitev železniških zmogljivosti ter povečanje zanesljivosti in točnosti za do 50 %. 

1.15. Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 
evropskega neba (SESAR) razvija upravljanje zračnega prometa naslednje generacije v 
skladu z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa v Evropi in zagotavlja 
evropsko koordinacijo za globalno interoperabilnost Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva. Med njegovimi glavnimi dosežki doslej so prvi svetovni let v štirih 
razsežnostih (3D + čas), storitve kontrolnega stolpa na daljavo, prosto usmerjanje za 
zmanjšanje emisij med letom in emisij goriva ter nemotena izmenjava informacij med 
vsemi ponudniki in uporabniki informacij o upravljanju zračnega prometa. 

1.16. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) razvija čiste rešitve za 
prevoz, energijo in shranjevanje. Njegovi glavni dosedanji dosežki so uvedba avtobusov 
na gorivne celice za čist javni prevoz, oblikovanje vrednostne verige EU za niz gorivnih 
celic z izboljšanim delovanjem in manjšimi stroški, razvoj tehnologije elektrolize za 
proizvodnjo zelenega vodika, razvoj in trženje enot za mikrosoproizvodnjo toplote in 
električne energije za dobavo v gospodinjstvih, pa tudi izboljšana zmogljivost in 
trajnost materialov ter manjši stroški za komponente in sisteme. Od leta 2016 Skupno 
podjetje spodbuja tudi pobudo za regije z več kot 90 regijami in mesti ter 55 partnerji iz 
panoge, ki spodbujajo sinergije ter prizadevanja za pametno specializacijo v Evropi. 

1.17. Cilj Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase 
(BBI), je izvajati program dejavnosti za raziskave in inovacije v Evropi, s katerim se 
ocenjuje razpoložljivost obnovljivih bioloških virov, ki jih je mogoče uporabiti za 
proizvodnjo materialov na biološki osnovi. BBI na podlagi tega podpira oblikovanje 
trajnostnih vrednostnih verig na biološki osnovi. Med njegovimi glavnimi dosežki doslej 
je izdelava vrste inovativnih proizvodov na biološki osnovi. 

1.18. Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni 
položaj (ECSEL) je tristranski (EU, panožna združenja, sodelujoče države) program 
financiranja, s katerim se podpirajo elektronske komponente in sistemi svetovnega 
razreda. ECSEL znatno prispeva k oblikovanju digitalnih inovacij, in sicer z 
omogočanjem pametnih in trajnostnih rešitev v ključnih sektorjih, kot so mobilnost, 
zdravje, okolje, energetika in digitalna družba. Zato je to strateški program, s katerim 
se skušajo doseči ciljne vrednosti iz evropskega zelenega dogovora in načrta za Evropo, 
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ki je pripravljena na digitalno dobo, hkrati pa se z njim krepi splošna konkurenčna 
proizvodna zmogljivost EU. 

1.19. Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) je 
skupna pobuda EU in drugih evropskih držav za razvoj vrhunskega ekosistema 
superračunalništva v Evropi. Samostojno je postalo 23. septembra 2020 in je bilo prvič 
revidirano za proračunsko leto 2020. 

Skupno podjetje F4E, ki deluje v okviru Euratoma 

1.20. Projekt ITER se je uradno začel leta 1988, čeprav so konceptualne dejavnosti 
in dejavnosti zasnove zanj potekale že več let prej. Sodelujoči v projektu so se 
21. novembra 2006 uradno dogovorili, da bodo zgradili poskusni objekt in upravljali 
njegovo delovanje, da bi se dokazala znanstvena izvedljivost fuzije kot prihodnjega 
trajnostnega vira energije. Sporazum ITER je začel veljati 24. oktobra 2007, ko je 
pravno začela obstajati Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER (ITER-IO). 
Njen sedež je v kraju Saint-Paul-lès-Durance v Franciji, glavni objekti za fuzijo pa se 
gradijo v kraju Cadarache v Franciji. 

1.21. V projektu ITER sodeluje sedem svetovnih partneric: EU, ki jo zastopa 
Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom)2, Združene države Amerike, Rusija, 
Japonska, Kitajska, Južna Koreja in Indija. EU3 je s 45-odstotnim deležem gradbenih 
stroškov prevzela vodilno vlogo. Delež vsake od ostalih članic organizacije ITER je 
približno 9 % (glej sliko 1.3). Ta porazdelitev stroškov se bo spremenila v operativni 
fazi, ko bo EU pokrivala 34 % operativnih stroškov. 

1.22. Približno 90 % prispevkov članic so stvarni prispevki. To pomeni, da članice ne 
nakazujejo sredstev, temveč organizaciji ITER-IO neposredno zagotavljajo komponente, 
sisteme in stavbe. Gradnja projekta ITER zajema več kot deset milijonov komponent in 
sistemov. Porazdelitev nalog izdelave teh komponent in sistemov temelji na interesih 
ter tehničnih in industrijskih zmogljivostih posameznih članic. Izdelava ključnih 
komponent (glej sliko 1.3) je porazdeljena med več članic. Na primer, izdelavo 
sektorjev vakuumskih posod si delita EU (pet sektorjev) in Koreja (štirje sektorji); 
centralni selenoid bodo izdelale Združene države Amerike in Japonska; proizvodnjo in 
testiranje divertorja si delijo EU, Rusija in Japonska; Indija in Združene države Amerike 
si delijo odgovornost za posode s kriostatom in sisteme za hladilno vodo; sistem oblog 

                                                      
2 Članice Euratoma so države članice EU ter pridruženi državi Švica in Združeno kraljestvo. 

3 Države članice EU ter pridruženi državi Švica in Združeno kraljestvo. 
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(blanket system) bodo izdelale Kitajska, EU, Koreja, Rusija in Združene države Amerike; 
v proizvodnjo magnetov ITER pa so vključene vse članice razen Indije. 

Slika 1.3 – Prispevki članic ITER 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij organizacije ITER-IO in Skupnega podjetja F4E 

1.23. Približno 75 % te naložbe se porabi za ustvarjanje novega znanja ter 
najnaprednejših materialov in tehnologije. To je za evropske visokotehnološke panoge 
ter mala in srednja podjetja dragocena priložnost za inovacije in razvoj izpeljanih 
proizvodov za izkoriščanje zunaj področja fuzije, npr. v širšem energetskem sektorju, 
letalstvu in pri visokotehnoloških instrumentih, kot so optični bralniki z jedrsko 
magnetno resonanco. 

1.24. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo 
ustanovljeno aprila 2007 za obdobje 35 let kot agencija EU, odgovorna za evropski 
prispevek k projektu ITER. Naloge Skupnega podjetja so upravljati prispevek Euratoma 
k organizaciji ITER-IO, ki je odgovorna za izvajanja projekta ITER, in zagotoviti 
dejavnosti širšega pristopa z Japonsko za hitro uresničitev fuzijske energije. F4E 
usklajuje dejavnosti in izvaja potrebna javna naročila za pripravo gradnje 
demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z eksperimentalno 
obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij. 

1.25. Financirata ga predvsem Euratom (približno 80 %) in država članica 
gostiteljica ITER, tj. Francija (približno 20 %). Najnovejša ocena (iz leta 2018) skupnega 
proračuna Euratoma, ki ga F4E potrebuje za financiranje evropskega dela izvajanja 
projekta ITER, ki jo je pripravila Komisija, znaša približno 15 milijard EUR (v tekočih 
vrednostih), kar vključuje stroške izvajanja jedrske dejavnosti med letoma 2028 in 
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20354. Država članica gostiteljica (Francija) in države članice Euratoma (vključno s 
pridruženima državama Švico in Združenim kraljestvom) bodo prispevale dodatne 
3,3 milijarde EUR (v tekočih vrednostih). 

1.26. Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz EU in Euratoma. Skladno 
s sporazumom o izstopu se je prehodno obdobje za pogajanja o novem partnerskem 
sporazumu z Euratomom končalo 31. decembra 2020. Združeno kraljestvo bo postalo 
pridružena država članica Euratoma pod enakimi pogoji kot polnopravne države 
članice, in sicer ob ratifikaciji protokola o pridružitvi Združenega kraljestva k 
programom EU, ki je priložen Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Združenim 
kraljestvom in EU. Svet EU je februarja 2021 odobril približno 5,6 milijarde EUR (v 
tekočih vrednostih) kot prispevek Euratoma k F4E za večletni finančni okvir za obdobje 
2021–2027. 

Skupna podjetja imajo sedeže v Evropski uniji 

1.27. Sedem skupnih podjetij ima svoj sedež v Bruslju (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, 
ECSEL, BBI in S2R). EuroHPC ima sedež v Luxembourgu, F4E pa v Barceloni v Španiji 
(glej sliko 1.4). 

                                                      
4 Ocene temeljijo na sklepih Sveta 2013/791/Euratom in (Euratom) 2021/281 o spremembi 

Odločbe Sveta 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in 
razvoj fuzijske energije za obdobje 2007–2027 ter na Sklepu Sveta št. 7881/2018 in z njim 
povezanem delovnem dokumentu služb Komisije za obdobje jedrskega delovanja od 
leta 2028 do leta 2035. 
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Slika 1.4 – Skupna podjetja v Evropski uniji v letu 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.28. Skupna podjetja za izvajanje raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti 
združujejo udeležence iz zadevnih panog in s področij raziskav z vsega sveta. Približno 
88,5 % njihovih sredstev se porabi za sofinanciranje dejavnosti udeležencev iz držav 
članic EU, približno 11,5 % pa za sofinanciranje dejavnosti udeležencev iz držav 
nečlanic EU (glej sliko 1.5). 
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Slika 1.5 – Udeleženci v skupnih podjetjih prihajajo z vsega sveta  

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz sistema CORDA 

Za skupna podjetja, ki delujejo v okviru 7. okvirnega programa 
in programa Obzorje 2020, se uporablja dvostranski ali 
tristranski model upravljanja 

1.29. Skupna podjetja imajo sicer enako pravno strukturo, vendar ima vsako 
specifične značilnosti za obravnavo inovacij in raziskav v različnih sektorjih, ki so 
oblikovani okrog različnih trgov. Večina temelji na dvostranskem modelu, pri čemer so 
Komisija in zasebni partnerji iz zadevnih panog (v nekaterih primerih tudi s področja 
raziskav) zastopani v upravnem odboru ter prispevajo k dejavnostim skupnega podjetja 
(Čisto nebo, IMI, GCV, BBI in S2R). Ostala temeljijo na tristranskem modelu, v katerem 
sodelujoče države ali medvladne organizacije, Komisija in v večini primerov zasebni 
partnerji sodelujejo v upravnem odboru in prispevajo k dejavnostim skupnega podjetja 
(ECSEL, SESAR in EuroHPC). 
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1.30. Na sliki 1.6 je prikazana splošna struktura upravljanja skupnih podjetij.

Slika 1.6 – Splošna struktura upravljanja skupnih podjetij 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

Dejavnosti skupnih podjetij na področju raziskav in inovacij v 
okviru 7. okvirnega programa in programa Obzorje 2020 skupaj 
financirajo vsi člani 

1.31. Vsi člani prispevajo k financiranju raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti
skupnih podjetij. Na eni strani Komisija zagotavlja denarna sredstva iz 7. okvirnega 
programa in programa Obzorje 2020 za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih 
projektov skupnih podjetij s strani EU. SESAR je v okviru prejšnjega večletnega 
finančnega okvira (za obdobje 2007–2013) prejel tudi sredstva iz programa 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T)5. SESAR in EuroHPC v okviru sedanjega 
večletnega finančnega okvira (za obdobje 2014–2020) prejemata dodatna sredstva iz 

5 350 milijonov EUR. 

Upravni odbor

Znanstvena 
svetovalna skupina

Sekretar
in pravnik

Komuniciranje
in deležniki

Finančni nadzor

Operativni 
oddelek

Skupina za notranjo 
revizijo 

in svetovanje

Svetovalna skupina
držav članic

Izvršni direktor



21 

 

Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)6. Po drugi strani pa zasebni partnerji iz 
panoge in s področja raziskav zagotavljajo stvarne prispevke z izvajanjem raziskovalnih 
in inovacijskih dejavnosti skupnih podjetij, v katera vlagajo lastna finančna sredstva, 
človeške vire, sredstva in tehnologije. V nekaterih primerih k dejavnostim skupnih 
podjetij finančno prispevajo tudi sodelujoče države ali medvladne organizacije. Tako 
EU kot njeni partnerji zagotavljajo denarne prispevke za financiranje upravnih stroškov 
skupnih podjetij. 

1.32. Kar zadeva večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013, skupna podjetja 
izvršujejo približno 3,6 milijarde EUR ali približno 7 % skupnega proračuna 7. okvirnega 
programa. Ker mora biti znesek stvarnih prispevkov zasebnih partnerjev vsaj enak 
znesku sofinanciranja EU, financiranje EU v višini 3,6 milijarde EUR z učinkom 
finančnega vzvoda privabi približno 8,7 milijarde EUR naložb v raziskovalne in 
inovacijske projekte v okviru 7. operativnega programa. 

1.33. V sedanjem večletnem finančnem okviru (za obdobje 2014–2020) skupna 
podjetja upravljajo približno 7,7 milijarde EUR ali 10 % skupnega proračuna za program 
Obzorje 2020. Kot je prikazano na sliki 1.7, pa naj bi se po pričakovanjih s tem 
financiranjem EU z učinkom finančnega vzvoda privabilo približno 19,7 milijarde EUR 
naložb v raziskovalne in inovacijske projekte na področjih programa Obzorje 2020, 
dodeljenih skupnim podjetjem, vključno z neposrednimi prispevki sodelujočih držav za 
ECSEL in EuroHPC. 

                                                      
6 SESAR: 10 milijonov EUR; EuroHPC: 100 milijonov EUR. 
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Slika 1.7 – Denarni prispevki EU za skupna podjetja in učinek finančnega 
vzvoda prispevkov drugih članov v okviru programa Obzorje 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.34. Za program Obzorje 2020 sta v ustreznih ustanovnih uredbah skupnih 
podjetij določena največji znesek denarnega prispevka EU in najmanjši znesek stvarnih 
in/ali denarnih prispevkov zasebnih članov in drugih partnerjev za raziskovalni in 
inovacijski program skupnega podjetja7 v okviru programa Obzorje 2020 (glej 
sliko 1.8). 

                                                      
7 Za SESAR so prispevki zasebnih partnerjev in Eurocontrola opredeljeni v ločenih 

sporazumih. 
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Slika 1.8 – Prispevki članov v življenjski dobi skupnega podjetja (v 
milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.35. V okviru programa Obzorje 2020 obstajata dve vrsti prispevkov zasebnih 
članov: stvarni prispevki za operativne dejavnosti in stvarni prispevki za dodatne 
dejavnosti. Za podrobnejše informacije glej okvir 2.1. 

1.36. Za leto 2020 je skupni proračun za plačila vseh skupnih podjetij znašal 
2,3 milijarde EUR (2019: 1,9 milijarde EUR). Za leto 2020 je skupni proračun za plačila 
osmih skupnih podjetij, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti, znašal 
1,5 milijarde EUR (2019: 1,2 milijarde EUR) in 0,8 milijarde EUR za Skupno podjetje F4E 
(2019: 0,7 milijarde EUR). 

1.37. Konec leta 2020 so skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa 
Obzorje 2020, zaposlovala 241 (začasnih in pogodbenih) uslužbencev ter devet 
napotenih nacionalnih strokovnjakov (2019: 229 uslužbencev in osem napotenih 
nacionalnih strokovnjakov). Skupno podjetje F4E je zaposlovalo 433 uslužbencev 
(uradnikov, začasnih in pogodbenih uslužbencev) in dva napotena nacionalna 
strokovnjaka (2019: 437 uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka). Število 
zapolnjenih delovnih mest konec leta 2019 in 2020 je prikazano na sliki 1.9. 
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Slika 1.9 – Število zapolnjenih delovnih mest konec leta 2019 in 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

Ureditve na področju proračuna in razrešnice so usklajene med 
vsemi skupnimi podjetji 

1.38. Evropski parlament in Svet sta odgovorna za letne proračunske postopke in 
postopke razrešnice za skupna podjetja. Časovni načrt za postopek razrešnice je 
prikazan na sliki 1.10. 

Slika 1.10 – Letni postopek razrešnice 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

SESAR 2019

SESAR 2020

ECSEL 2019

ECSEL 2020

Čisto nebo 2019

Čisto nebo 2020

GCV 2019

GCV 2020

IMI 2019

IMI 2020

S2R 2019

S2R 2020

BBI 2019

BBI 2020

38

35

29

29
40

42

27

27
52

52

21

22

22

23

2

3

0

0
2

1

1

2 1

1

2

2

0

0

Uslužbenci skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020

Skupno število aktivno zaposlenih uslužbencev Napoteni nacionalni strokovnjaki

Vsa skupna 
podjetja 
v okviru 

programa 
Obzorje 2020 

v letu 2019

Vsa skupna 
podjetja 
v okviru 

programa 
Obzorje 2020 

v letu 2020

F4E 
2019 F4E 

2020 Vsa skupna 
podjetja 

v letu 2019
Vsa skupna 

podjetja 
v letu 2020

229 241

437
433

666 6748 9

2
2

10 11

Pregled števila uslužbencev skupnih podjetij

Skupno število aktivno zaposlenih uslužbencev Napoteni nacionalni strokovnjaki

do 1. julija leta n + 1
Skupna podjetja 
sprejmejo svoje 
zaključne račune

med decembrom leta n + 1 
in koncem januarja leta n + 2

Zaslišanja direktorjev skupnih podjetij 
v odboru Evropskega parlamenta za 

proračunski nadzor (CONT) in odboru 
Sveta za proračun

do konca marca leta n + 2
Sprejetje poročil EP na plenarnem 

zasedanju – EP se odloči, ali se 
razrešnica podeli ali se njena 

podelitev preloži.

Sodišče posreduje svoje letno 
poročilo o skupnih podjetjih 

Evropskemu parlamentu in Svetu 
skupaj z izjavo o zanesljivosti

do 15. novembra leta n + 1 

Svet sprejme priporočila o razrešnici 
skupnih podjetij in jih posreduje 

Evropskemu parlamentu

do sredine februarja leta n + 2  

do 1. marca leta n + 1 
Skupna podjetja 

posredujejo svoje začasne 
zaključne račune Sodišču

Sodišče sprejme 
predhodna opažanja o 

skupnih podjetjih

do 1. junija leta n + 1 



25 

 

Revizija Sodišča 

Sodišče je pristojno za revidiranje zaključnih računov in z njimi 
povezanih transakcij skupnih podjetij 

1.39. Sodišče je skladno s členom 287 PDEU revidiralo: 

(a) zaključne račune vseh devetih skupnih podjetij za proračunsko leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi. 

1.40. Sodišče na podlagi rezultatov svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu 
za vsako skupno podjetje posebej da izjavo o zanesljivosti v zvezi z zanesljivostjo 
zaključnega računa skupnega podjetja ter zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 
povezanih s tem zaključnim računom. Kadar je primerno, izjavo o zanesljivosti dopolni 
s pomembnimi revizijskimi opažanji (glej poglavje 3). 

1.41. Skladno s členoma 70(6) in 71 finančne uredbe EU so revizijo zanesljivosti 
zaključnih računov vseh skupnih podjetij po naročilu opravila neodvisna zunanja 
revizijska podjetja. Sodišče je v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi 
pregledalo kakovost dela teh zunanjih revizijskih podjetij in pridobilo zadostno 
zagotovilo, da se lahko opira na njihovo delo pri oblikovanju svojih mnenj o 
zanesljivosti zaključnih računov skupnih podjetij za leto 2020. 

Sodišče s svojo revizijo opredeli in obravnavana ključna 
tveganja 

1.42. Revizije Sodišča so namenjene obravnavi ugotovljenih ključnih tveganj. Letna 
revizija zaključnih računov skupnih podjetij ter transakcij, povezanih s temi zaključnimi 
računi, za leto 2020 je bila opravljena z upoštevanjem ocene tveganja za leto 2020, ki 
jo je opravilo Sodišče in je na kratko predstavljena v nadaljevanju. 

Tveganje, povezano z zanesljivostjo zaključnih računov, je majhno do 
srednje 

1.43. Sodišče v splošnem meni, da je tveganje, povezano z zanesljivostjo zaključnih 
računov, majhno. Zanesljivost zaključnih računov skupnih podjetij se ugotovi z uporabo 
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računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na 
mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. Sodišče je ugotovilo 
zamude (BBI) in slabosti (ECSEL, EuroHPC) pri postopku poročanja o stvarnih 
prispevkih.  

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo prihodkov, je na 
splošno majhno 

1.44. Prihodki skupnih podjetij v letu 2019 so zajemali v glavnem finančne 
prispevke iz proračunov Komisije za program Obzorje 2020 in Euratom. Kot je določeno 
v uredbah o skupnih podjetjih, se proračuni in iz njih izhajajoči prihodki določijo v 
dogovoru s proračunskimi organi med letnim proračunskim postopkom. 

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo plačil za zaposlene in 
upravnih plačil, je na splošno majhno  

1.45. Sodišče je tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo plačil za 
zaposlene in upravnih plačil, štelo za majhno, saj ta zajemajo zlasti redna plačila. Poleg 
tega plače upravlja Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) na 
Komisiji, ki ga Sodišče revidira v okviru specifičnih ocen upravnih odhodkov. V zvezi z 
odhodki za zaposlene Sodišče v zadnjih letih ni odkrilo pomembnih napak. Tveganje, 
povezano z zakonitostjo in pravilnostjo postopkov zaposlovanja, je bilo na splošno 
majhno, višje, tj. kot srednje, pa je bilo ocenjeno le za skupna podjetja, ki so v prvih 
letih delovanja zaposlila večje število uslužbencev (EuroHPC) in v katerih so bile v 
preteklosti odkrite slabosti pri postopkih zaposlovanja (F4E). 

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo operativnih plačil, je na 
splošno srednje 

1.46. Sodišče je za vmesna in končna plačila nepovratnih sredstev ocenilo, da je 
tveganje srednje, saj ta plačila temeljijo na prijavah stroškov upravičencev, ki so na 
splošno kompleksne. Poleg tega se za nepovratna plačila v okviru programa Obzorje 
2020 od upravičenca zahtevajo potrdila o računovodskih izkazih8 samo za končna 

                                                      
8 Potrdilo o računovodskih izkazih je poročilo o dejstvih, ki ga pripravi neodvisni revizor ali 

javni uslužbenec. Njegov namen je Komisiji ali organu EU, ki dodeljuje nepovratna sredstva, 
omogočiti, da preveri upravičenost stroškov, prijavljenih v računovodskih izkazih. V okviru 
programa Obzorje 2020 je treba za vsakega upravičenca (in povezano tretjo osebo), ki 
zaprosi za skupno 325 000 EUR ali več kot povračilo neposrednih dejanskih stroškov in 
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plačila (načelo zaupanja). Tveganje, povezano s postopki za dodelitev nepovratnih 
sredstev, je na splošno majhno. Le za EuroHPC se je to tveganje štelo za srednje, saj je 
Skupno podjetje šele leta 2019 vzpostavilo postopek dodeljevanja nepovratnih 
sredstev. 

1.47. Pri pogodbenih plačilih in postopkih javnega naročanja je bilo tveganje 
ocenjeno kot nizko za tista skupna podjetja, ki izvajajo dejavnosti 7. okvirnega 
programa in programa Obzorje 2020, glede na omejeno število takšnih postopkov, ki 
jih izvajajo. Za Skupno podjetje F4E pa je bilo zaradi kompleksnih postopkov javnega 
naročanja za naročila visokih vrednosti in za Skupno podjetje EuroHPC, ki je postopek 
javnega naročanja vzpostavilo šele leta 2019, tveganje ocenjeno višje, in sicer kot 
srednje. 

Tveganje, povezano z upravljanjem proračuna, je majhno do srednje 

1.48. Tveganje se je štelo za nizko do srednje, in sicer zaradi slabosti, ugotovljenih 
pri načrtovanju in spremljanju proračuna, ki so bile povezane bodisi s kompleksnostjo 
in večletno naravo pogodb (F4E, EuroHPC) in ukrepov, financiranih z nepovratnimi 
sredstvi v okviru programa Obzorje 2020, bodisi s tem, da skupna podjetja v okviru 
programa Obzorje 2020 pri opredeljevanju proračunskih potreb za zadevno leto 
(SESAR, ECSEL in IMI) ne upoštevajo v celoti zbranih neporabljenih odobritev plačil iz 
prejšnjih let. 

Tveganje, povezano z dobrim finančnim poslovodenjem, je majhno do 
srednje 

1.49. Čeprav ocena dobrega finančnega poslovodenja ni izrecen revizijski cilj, je 
Sodišče med prejšnjimi revizijami na področju zasnove nepovratnih sredstev ter pri 
Skupnem podjetju F4E na področjih upravljanja človeških virov in vodenja projektov 
opazilo zadeve, povezane z dobrim finančnim poslovodenjem. 

Druga tveganja 

1.50. Zaradi omejitev potovanj, ki so posledica pandemije COVID-19, Sodišče ni 
moglo izvesti pregledov na kraju samem in opraviti razgovorov z uslužbenci 

                                                      
stroškov na enoto, predložiti ločeno potrdilo o računovodskih izkazih. V programu Obzorje 
2020 je načeloma predvideno le eno potrdilo o računovodskih izkazih na upravičenca za 
celoten projekt, ki ga je treba skupaj s končnim poročilom predložiti ob koncu projekta. 
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revidirancev s fizično prisotnostjo, pridobivanje izvirnih dokumentov pa je bilo precej 
oteženo. Te dejavnosti so nadomestili pregledi dokumentacije in razgovori z revidiranci 
na daljavo. Z odsotnostjo fizičnih pregledov se sicer lahko poveča tveganje pri 
odkrivanju, vendar je Sodišče od svojih revidirancev pridobilo zadostne revizijske 
dokaze, da je lahko zaključilo svoje delo in sprejelo ustrezne zaključke. 

Revizijski pristop Sodišča za plačila nepovratnih sredstev 

1.51. Leta 2018 in leta 2019 je Sodišče na podlagi vzorca pregledalo naknadne 
revizije, ki so jih izvedli skupna revizijska služba GD RTD Komisije in njeni pogodbeni 
zunanji revizorji. Kot je navedeno v zadevnem poglavju letnih poročil Sodišča za 
leta 2018, 2019 in 20209, so bile s temi pregledi razkrite še vedno prisotne slabosti v 
zvezi s kakovostjo revizij in metodološke razlike, pri čemer je bila stopnja napake za 
plačila v okviru programa Obzorje 2020 prenizko navedena. Poleg tega stopnja 
preostale napake, o kateri so v svojih letnih poročilih o dejavnostih poročala skupna 
podjetja, ki izvajajo dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, ni neposredno 
primerljiva s stopnjo napake za odhodke Komisije v zvezi z raziskavami, objavljeno v 
letnem poročilu Sodišča za leto 202010. 

1.52. Zato je Sodišče za revizijo plačil nepovratnih sredstev, ki so jih izvršila skupna 
podjetja, zagotovilo iz naknadnih revizij dopolnilo s podrobno revizijo pri upravičencih 
(neposredno preizkušanje podatkov) za vzorec transakcij za izplačila nepovratnih 
sredstev posameznega skupnega podjetja. Te transakcije so bile izbrane naključno 
(vzorec na podlagi metode vzorčenja po denarni enoti) iz populacije vseh vmesnih in 

                                                      
9 Glej poglavje 5 letnega poročila Sodišča za leto 2018 (odstavke 5.31–5.34), poglavje 4 

letnega poročila Sodišča za leto 2019 (odstavka 4.28 in 4.29) in poglavje 4 letnega poročila 
Sodišča za leto 2020 (odstavke 4.23–4.30), v katerih Sodišče poroča o tem, da se 
reprezentativni odstotek napak skupne revizijske službe za razliko od metode izračuna, ki jo 
uporablja Sodišče, za vsako revidirano transakcijo programa Obzorje 2020 izračuna na 
podlagi skupnega zneska v prijavi stroškov in ne na podlagi zneska stroškovnih postavk, 
vzorčenih za podrobno revizijo in ponovno izvedbo revizije. 

10 Za razliko od stopnje napake, ki jo je izračunalo Sodišče, je v stopnjo preostale napake, ki so 
jo izračunala skupna podjetja (na podlagi rezultatov naknadnih revizij in v skladu s formulo 
skupne revizijske službe za strategije za naknadne revizije za program Obzorje 2020), 
vključen popravek vseh napak, odkritih v revidiranih plačilih, in popravek sistemskih napak v 
nerevidiranih plačilih revidiranih upravičencev (t. i. razširitev).  
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končnih plačil nepovratnih sredstev, ki jih je leta 2020 izvršilo sedem skupnih podjetij, 
ki izvajajo projekte 7. okvirnega programa in programa Obzorje 202011. 

1.53. Sodišče je za vsako skupno podjetje svoje mnenje o zakonitosti in pravilnosti 
z izkazi povezanih plačil pripravilo na podlagi ločenih ocen naslednjih kvantitativnih 
elementov: 

(a) reprezentativne stopnje napake in stopnje preostale napake za vsako posamezno 
skupno podjetje, pridobljene na podlagi rezultatov naknadnih revizij plačil 
nepovratnih sredstev, ki jih je opravila Komisija. To je vključevalo oceno 
pravilnosti in popolnosti izračunov reprezentativne stopnje napake in stopnje 
preostale napake;  

(b) stopnje napake, pridobljene na podlagi rezultatov lastnega preizkušanja 
podatkov; 

(c) stopnje napake v zvezi s transakcijami specifičnega skupnega podjetja v okviru 
lastnega preizkušanja podatkov. 

  

                                                      
11 Skupno podjetje EuroHPC ni bilo vključeno, saj je leta 2020 za svoje sporazume o dodelitvi 

nepovratnih sredstev izvršilo samo plačila predfinanciranja. 
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Poglavje 2  

Pregled revizijskih rezultatov 



31 

 

Uvod 
2.1. V tem poglavju je predstavljen pregled rezultatov letne revizije računovodskih 
izkazov in skladnosti skupnih podjetij, ki jo je Sodišče opravilo za proračunsko 
leto 2020, ter opažanj, povezanih s horizontalnimi upravljavskimi zadevami, odkritimi 
med revizijo. 

Izjave o zanesljivosti (revizijska mnenja) o zanesljivosti zaključnih računov skupnih 
podjetij ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij ter vse zadeve in 
opažanja, zaradi katerih ta mnenja niso vprašljiva, so navedeni v Poglavju 3 tega 
poročila. 
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Rezultat letne revizije za leto 2020 so 
bila revizijska mnenja brez pridržkov za 
vsa skupna podjetja 
2.2. Na splošno so bili z revizijo zaključnih računov skupnih podjetij za proračunsko 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter s temi računi povezanih transakcij, ki jo je 
opravilo Sodišče, ugotovljeni pozitivni rezultati, tako kot v prejšnjih letih. 

Revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih 
računov vseh skupnih podjetij 

2.3. Sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zaključnih računih vseh 
skupnih podjetij. Po njegovem mnenju zaključni računi skupnih podjetij v vseh 
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj na dan 
31. decembra 2020 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v 
skladu z določbami finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. 

Poudarjena zadeva glede prispevka EU k projektu ITER 

2.4. V primerjavi z zaključnim računom za leto 2019, v katerem je bila ocena 
stroškov za dokončanje predstavljena samo v kreditnih točkah ITER, je Skupno podjetje 
F4E v zaključnem računu za leto 2020 znatno izboljšalo kakovost informacij, saj je 
zagotovilo oceno skupnih stroškov za izpolnitev svojih obveznosti glede rezultatov za 
projekt ITER, ki jih je ocenilo na 17,97 milijarde EUR (v vrednostih iz leta 2020). V 
odstavku o poudarjeni zadevi Sodišče opozarja na to, da bi lahko vsaka sprememba 
ključnih predpostavk v zvezi z oceno in izpostavljenostjo tveganju12 povzročila znatno 
povečanje stroškov in/ali nadaljnje zamude pri izvajanju projekta ITER13. 

                                                      
12 Izpostavljenost tveganju je ocenjena vrednost učinka tveganj, pomnožena z verjetnostjo 

tveganj, povezanih z določeno dejavnostjo. 

13 Poudarjena zadeva se uporablja zato, da se opozori na zadevo, ki v zaključnem računu ni 
pomembno napačno navedena, vendar je tako pomembna, da je bistvena za uporabnikovo 
razumevanje zaključnega računa. 
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Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi vseh skupnih podjetij 

2.5. Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020. Po mnenju Sodišča so bile transakcije v vseh pomembnih 
pogledih zakonite in pravilne.  

Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, 
povezanih z zaključnimi računi vseh skupnih podjetij 

2.6. Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020. Po mnenju Sodišča so bila plačila v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna. 

2.7. Na sliki 2.1 je pregled razvoja letnih revizijskih mnenj Sodišča o zaključnih 
računih, prihodkih in plačilih skupnih podjetij v obdobju 2018–2020. 

Slika 2.1 – Pregled razvoja mnenj Sodišča o skupnih podjetjih v obdobju 
2018–2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

  

Plačila
Prihodki
Zaključni račun

Mnenja

Brez pridržkov
S pridržki
Negativna

2018 2019 2020
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V opažanjih Sodišča je obravnavanih 
več področij, na katerih so možne 
izboljšave 
2.8. Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, izrazilo različna 
opažanja, da bi opozorilo na zadeve, ki bi jih bilo treba izboljšati na področjih 
upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja, stvarnih prispevkov, okvira notranje 
kontrole in spremljanja za nepovratna sredstva, človeških virov, postopkov javnega 
naročanja in dobrega finančnega poslovodenja. Ta opažanja, ki so podrobno opisana v 
poglavju 3, in nekatere horizontalne upravljavske zadeve so povzeti v nadaljevanju. 

Ponavljajoče se slabosti v letnem načrtovanju plačil 

2.9. Pri Skupnem podjetju EuroHPC je bilo za naročila, povezana z nakupom 
superračunalnikov, in sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev izvršeno precej 
manj plačil predfinanciranja, kot je bilo načrtovano, zaradi česar je bila stopnja 
izvrševanja proračuna za operativna plačila nizka, in sicer je znašala približno 23 %. 

2.10. Leta 2020 je ECSEL ponovno aktiviral 57,2 milijona EUR neporabljenih 
odobritev plačil v operativnem proračunu za dejavnosti v okviru programa Obzorje 
2020. Vendar je Skupno podjetje zmoglo porabiti le 70 % tega proračuna pred uporabo 
odobritev za tekoče leto. Podobno tudi Skupno podjetje Čisto nebo ni porabilo 
ponovno aktiviranega proračuna za operativna plačila za projekte v okviru programa 
Obzorje 2020 v višini približno 13 milijonov EUR pred uporabo odobritev plačil za 
tekoče leto. 

Ukrep 1 

V skladu s finančnimi pravili bi morala skupna podjetja porabiti ponovno aktivirane 
odobritve plačil iz prejšnjih let, preden začnejo porabljati nove odobritve plačil za 
tekoče leto. 
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Stopnja izvajanja programa Obzorje 2020 s strani skupnih 
podjetij in stopnja prispevkov zasebnih članov bi se lahko 
izboljšali 

Skupna podjetja so sicer skoraj v celoti izvedla svoje dejavnosti v okviru 
7. okvirnega programa in programa TEN-T … 

2.11. Skupna podjetja, ki izvajajo dejavnosti v okviru 7. okvirnega programa in 
programa TEN-T (večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013), so SESAR, Čisto nebo, 
IMI, GCV in ECSEL. Leta 2020 so tri skupna podjetja (IMI, GCV in ECSEL) še morala 
zaključiti fazo izvajanja ukrepov v okviru 7. okvirnega programa. Leta 2020 je Skupno 
podjetje SESAR članom povrnilo presežne denarne prispevke, prejete za projekte 7. 
okvirnega programa in programa TEN-T. 

2.12. V tabeli 2.1 je predstavljen pregled prispevkov članov k dejavnostim teh 
skupnih podjetij v okviru 7. okvirnega programa konec leta 2020. V povprečju je bilo s 
temi prispevki doseženih 91 % ciljnih vrednosti, določenih v ustanovnih uredbah 
skupnih podjetij za celotno programsko obdobje 7. okvirnega programa. 

Tabela 2.1 – 7. okvirni program in program TEN-T – prispevki članov (v 
milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

2.13. V nasprotju z določbami ustanovnih uredb za ARTEMIS in ENIAC v poročilih in 
zaključnih računih Skupnega podjetja ECSEL za leto 2020 niso bile razkrite ocene 

o finančnih prispevkov sodelujočih držav za projekte skupnih podjetij ARTEMIS in 
ENIAC v okviru 7. operativnega programa (ki so vsaj 1,8-krat večji od operativnega 
finančnega prispevka EU) ter  

EU
Drugi 
člani Skupaj

Skupna podjetja v 
okviru 7. okvirnega 

programa
EU Drugi člani Skupaj
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700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 610,2 1 092,2 1 702,4 86 %
800,0 600,0 1 400,0 Čisto nebo 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 931,1 801,7 1 732,8 87 %
470,0 470,0 940,0 GCV 1 426,1 458,3 884,4 94 %

2 970,0 3 354,3 6 324,3 Skupaj 2 767,4 2 960,1 5 727,5 91 %

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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o stvarnih prispevkov raziskovalnih in razvojnih organizacij, ki sodelujejo v projektih 
skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC v okviru 7. okvirnega programa (ki znašajo vsaj 
toliko kot prispevki javnih članov). 

… vendar se nekatera srečujejo z izzivi pri izvajanju dejavnosti programa 
Obzorje 2020 

2.14. Ob koncu leta 2020, ki je bilo sedmo leto desetletne življenjske dobe skupnih 
podjetij, so ta imela različne stopnje doseganja ciljnih vrednosti v zvezi s prispevki, ki so 
bile za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 določene v njihovih ustanovnih 
uredbah (večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020). Te razlike je mogoče delno 
pripisati različnim področjem raziskav, na katerih skupna podjetja delujejo. Skupno 
podjetje IMI, na primer, ima zaradi narave svojih raziskav in velikega obsega globalnih 
konzorcijev, ki jih izvajajo, dolgotrajne projekte. To stanje pomeni tveganje, da raven 
upravnih virov, potrebnih za pravočasno upravljanje teh sredstev, morda ne bo 
zadostna, saj se vedno več projektov iz več programov večletnega finančnega okvira 
izvaja hkrati. Skupno podjetje EuroHPC, za katerega je bilo leto 2020 drugo leto 
delovanja, še vedno ni imelo zanesljivih postopkov za dvojno potrjevanje stvarnih 
prispevkov, ki so jih prijavili njegovi zasebni člani in sodelujoče države. 

2.15. V tabeli 2.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za dejavnosti teh 
skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 konec leta 2020. Do konca leta 2020 
so ta skupna podjetja v povprečju dosegla 62 % ciljnih vrednosti za prispevke svojih 
članov (vključno s stvarnimi prispevki za dodatne dejavnosti) in le 54 % ciljnih vrednosti 
brez upoštevanja stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti. 

Tabela 2.2 – Obzorje 2020 – prispevki članov (v milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 
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585,0 1 000,0 n. r. 1 585,0 SESAR 2020 441,6 358,3 93,2 n. r. 893,1 56 % 56 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Čisto nebo 2 1 451,0 604,4 136,3 1 144,2 3 335,9 84 % 73 %
1 638,0 1 638,0 n. r. 3 276,0 IMI 2 643,2 380,0 263,0 n. r. 1 286,2 39 % 39 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 CGV 2 498,6 20,6 35,0 1 095,0 1 649,2 158 % 73 %
1 185,0 2 827,5 n. r. 4 012,5 ECSEL 944,9 574,6 896,5 n. r. 2 416,0 60 % 60 %

835,0 504,6 2 234,7 3 574,3 BBI 603,2 57,8 53,7 929,2 1 643,9 46 % 53 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 297,7 131,1 93,1 204,8 726,7 84 % 70 %
536,0 908,0 Ni relevantno 1 444,0 EuroHPC 190,9 28,9 0,0 n. r. 219,8 15 % 15 %

7 597,0 8 551,6 3 605,0 19 753,5 Skupaj 5 071,1 2 155,7 1 570,8 3 373,2 12 170,8 62 % 54 %

(1) Stvarni prispevki za operativne dejavnosti Skupnega podjetja
(2) Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti zunaj delovnega načrta Skupnega podjetja

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Zasebni člani znatno več prispevajo za dodatne dejavnosti zunaj delovnih 
načrtov skupnih podjetij 

2.16. Zasebni člani morajo zagotoviti različne vrste stvarnih prispevkov za skupna 
podjetja, ki izvajajo dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. Pri štirih skupnih 
podjetjih (Čisto nebo, GCV, BBI in S2R) morajo zasebni člani med življenjsko dobo teh 
podjetij zagotoviti tudi najmanjše stvarne prispevke v obliki dodatnih dejavnosti, ki se 
izvajajo zunaj delovnih načrtov skupnih podjetij, vendar prispevajo k splošnim ciljem 
skupnega podjetja (glej okvir 2.1). 

Okvir 2.1 

 

2.17. Kot je ponazorjeno v tabeli 2.2, so zasebni člani skupnih podjetij, sodelujoče 
države ali medvladne organizacije do konca leta 2020 prispevali 7,1 milijarde EUR ali 
58 % dogovorjenih skupnih prispevkov v višini približno 12,2 milijarde EUR. Ta znesek 
zajema 3,7 milijarde EUR14 stvarnih prispevkov za lastne dejavnosti skupnih podjetij v 
okviru programa Obzorje 2020 (stvarni prispevki za operativne programe) in 
3,4 milijarde EUR stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti, ki so zunaj delovnih 

                                                      
14 Od tega zneska je bilo konec leta 2020 potrjene približno 2.1 milijarde EUR (57 %). 

Stvarni prispevki zasebnih članov za operativne 
dejavnosti skupnih podjetij v okviru programa 
Obzorje 2020 
(za vsa skupna podjetja)

Stvarni prispevki zasebnih članov za dodatne 
dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 
(samo za skupna podjetja Čisto nebo, GCV, BBI, 
S2R)

Kot je navedeno v vseh ustanovnih uredbah 
skupnih podjetij, morajo zasebni člani vseh 
skupnih podjetij k skupnim stroškom 
raziskovalnih in inovacijskih projektov (stvarnim 
prispevkom za operativne programe) skupnih 
podjetij v okviru progama Obzorje 2020 
prispevati najmanjši znesek. Stvarni prispevki za 
operativne programe so skupni stroški zasebnih 
članov, nastali pri izvajanju raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti skupnega podjetja, od 
katerih se odštejejo prispevek drugih članov 
skupnega podjetja (sofinanciranje EU, prispevek 
sodelujočih držav ali medvladnih organizacij) in 
vsi drugi prispevki EU k tem stroškom. V skladu s 
členom 4(3) ustanovnih uredb je treba o stvarnih 
prispevkih za operativne programe skupnim 
podjetjem poročati vsako leto, s tem povezane 
stroške pa mora potrditi neodvisni zunanji 
revizor. Stvarni prispevki za operativne programe, 
ki so bili dvakrat potrjeni, so pripoznani v 
zaključnem računu skupnega podjetja.

V skladu s členom 4(2)(b) zadevnih ustanovnih 
uredb teh štirih skupnih podjetij morajo zasebni 
člani zagotoviti tudi najmanjši znesek stvarnih 
prispevkov v zvezi z „dodatnimi dejavnostmi“, ki 
so zunaj delovnega načrta in proračuna skupnih 
podjetij, vendar spadajo na področje uporabe 
splošnih ciljev skupnih podjetij (stvarni prispevki 
za dodatne dejavnosti). Te dejavnosti bi morale 
biti določene v letnem načrtu dodatnih 
dejavnosti, v katerem mora biti navedena 
ocenjena vrednost teh prispevkov. V skladu s 
členom 4(4) ustanovnih uredb mora stroške 
dodatnih dejavnosti potrditi neodvisni zunanji 
revizor in jih ne revidira Evropsko računsko 
sodišče ali kateri drug organ EU. Skupni znesek 
dvakrat potrjenih stvarnih prispevkov za dodatne 
dejavnosti je razkrit v pojasnilih k zaključnemu 
računu skupnega podjetja.
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programov skupnih podjetij, vendar znotraj splošnih ciljev skupnih podjetij (stvarni 
prispevki za dodatne dejavnosti). 

2.18. Na sliki 2.2 je prikazan razvoj povprečnih stvarnih prispevkov zasebnih članov 
za obdobje 2017–2020. Kljub znatnemu povečanju in pomembnosti stvarnih 
prispevkov za dodatne dejavnosti skupna podjetja v svojih zaključnih računih niso 
dolžna razkriti ustreznih prispevkov, zato Sodišče nima pooblastil, da bi jih revidiralo15. 
Posledično obstaja tveganje, da stvarni prispevki za dodatne dejavnosti morda niso v 
celoti usklajeni s cilji skupnih podjetij. Če v ustanovni uredbi ni določena minimalna 
stopnja stvarnih prispevkov za operativne programe, ampak je ta stopnja določena 
samo za stvarne prispevke za dodatne dejavnosti (Čisto nebo, GCV in BBI), skupna 
podjetja menijo, da zasebni člani svojo obveznost glede stvarnih prispevkov lahko 
izpolnijo s stvarnimi prispevki za dodatne dejavnosti. 

Slika 2.2 – Razvoj stvarnih prispevkov zasebnih članov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

                                                      
15 Člen 4(4) ustreznih ustanovnih uredb teh skupnih podjetij. 
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Skupna podjetja se srečujejo z resnimi ovirami pri pridobivanju denarnih 
prispevkov zasebnih članov za svoje operativne stroške  

2.19. Pri Skupnem podjetju BBI so skupni stvarni prispevki članov iz zadevnih panog 
za dodatne dejavnosti, kot so bili ocenjeni konec leta 2020, dosegli le približno polovico 
minimalnega ciljnega zneska, določenega v ustanovni uredbi Skupnega podjetja. 
Njegova ustanovna uredba je bila leta 2018 sicer spremenjena posebej zato, da bi se 
članom iz zadevnih panog omogočilo, da svoje denarne prispevke v višini vsaj 
182,5 milijona EUR zagotavljajo na ravni projektov, vendar člani iz zadevnih panog v 
letu 2020 niso zagotovili nobenih dodatnih denarnih prispevkov za operativne stroške 
skupnega podjetja. To kaže na to, da se Skupno podjetje BBI srečuje s precejšnjimi 
ovirami pri pridobivanju teh prispevkov od zasebnih članov in da najmanjša ciljna 
vrednost do konca programa Obzorje 2020 ne bo dosežena. Zato je Komisija (GD RTD) 
zmanjšala svoje denarne prispevke za Skupno podjetje za 140 milijonov EUR. To znatno 
zmanjšanje prispevkov članov je pomenilo tveganje za uresničitev raziskovalnega in 
inovacijskega programa Skupnega podjetja za program Obzorje 2020. 

Približno 77 % programa skupnih podjetij za raziskave in inovacije v 
okviru programa Obzorje 2020 je že dodeljenih za izvajanje 

2.20. Konec leta 2020 so skupna podjetja zaključila vse razpisne postopke za svoje 
programe raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje 2020. V zvezi s temi razpisi so 
se drugi člani skupnih podjetij (zasebni člani, sodelujoče države in druge mednarodne 
organizacije) zavezali, da bodo zagotovili stvarne prispevke z vlaganjem lastnih 
finančnih in človeških virov, sredstev in tehnologij (stvarnih prispevkov za operativne 
programe). 

2.21. Kot je prikazano v tabeli 2.3, so skupna podjetja konec leta 2020 že dodelila 
projekte, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi, in/ali sklenila pogodbe zanje, v višini 
(povprečno) 88 % največjih denarnih prispevkov, ki so bili na voljo za sofinanciranje 
njihovih dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. Hkrati so se drugi člani zavezali, 
da bodo zagotovili stvarne prispevke za te projekte v višini (povprečno) 68 % ciljnih 
vrednosti za svoje stvarne prispevke za operativne programe in tudi za operativne 
denarne prispevke, ki so določeni v zadevni ustanovni uredbi skupnega podjetja. Na 
podlagi tega je konec leta 2020 ocenjena povprečna stopnja izvrševanja programa 
skupnih podjetij za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje 2020 znašala 77 %. 
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Tabela 2.3 – Obzorje 2020 – Dodeljeni prispevki članov konec leta 2020 
(v milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

Notranje kontrole v zvezi s plačili nepovratnih sredstev so bile 
na splošno uspešne 

Večina skupnih podjetij je izvajala novi okvir Komisije za notranje 
kontrolo 

2.22. Skupna podjetja so uvedla zanesljive postopke predhodnih kontrol na podlagi 
finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Razen EuroHPC so skupna podjetja 
leta 2020 v celoti izvedla okvir Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih 
notranje kontrole. Ta skupna podjetja so razvila ustrezne kazalnike za vsa načela 
notranje kontrole, izvedla letne samoocene in izboljšala spremljanje uspešnosti svojih 
kontrolnih dejavnosti. Toda vzpostavljeni okvir notranje kontrole je stalen proces, 
katerega kakovost je odvisna od nenehnega izboljševanja ključnih kontrolnih 
kazalnikov skupnih podjetij in kakovosti letnih samoocen. 

Rezultati naknadnih revizij kažejo, da je za večino skupnih podjetij 
stopnja napake za plačila nepovratnih sredstev pod pragom 
pomembnosti 

2.23. Kar zadeva kontrole zakonitosti in pravilnosti plačil nepovratnih sredstev, ki 
so jih skupna podjetja izplačala v okviru 7. okvirnega programa, izvajajo naknadne 
revizije pri upravičencih neodvisna zunanja revizijska podjetja, ki jih najamejo skupna 

EU

Stvarni prispevki 
drugih članov za 

operativne 
programe in 

njihova gotovina

Skupaj

Skupna 
podjetja v 

okviru 
programa 

Obzorje 2020

Prevzete 
obveznosti za 
sofinanciranje 

EU

V %

Stvarni prispevki 
drugih članov za 

operativne 
programe in njihova 

gotovina (ocena)

V % Skupaj

St
op

nj
a 

iz
vr

še
va

nj
a 

pr
og
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555,8 950,0 1 505,8 SESAR 2020 548,2 99 % 573,7 60 % 1 121,9 75 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 Čisto nebo 2 1 554,9 91 % 717,6 60 % 2 272,5 78 %
1 595,4 1 595,4 3 190,8 IMI 2 1 273,7 80 % 1 276,5 80 % 2 550,2 80 %

646,0 76,0 722,0 CGV 2 617,2 96 % 158,6 209 % 775,8 107 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL (1) 1 000,3 86 % 1 943,2 70 % 2 943,5 74 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI (2) 717,6 88 % 251,2 53 % 968,8 75 %
384,5 336,5 721,0 S2R 379,6 99 % 354,0 105 % 733,6 102 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (1) 331,4 78 % 272,9 34 % 604,3 49 %

7 309,2 8 206,3 15 515,5 Skupaj 6 422,9 88 % 5 547,7 68 % 11 970,6 77 %

(1) Prispevki drugih članov vključujejo prispevke sodelujočih držav.

Prispevki članov za operativne stroške
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih sklepov)

Dodeljeni in/ali podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev in 
naročila

(stanje na dan 31. 12. 2020)

(2) Ciljne vrednosti za stvarne prispevke za operativne programe, kot so dogovorjene v letnih delovnih načrtih Skupnega podjetja, in zmanjšani denarni 
prispevki za operativne dejavnosti.
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podjetja. Za plačila nepovratnih sredstev, ki jih skupna podjetja izvršijo v okviru 
programa Obzorje 2020, je za naknadne revizije pristojna skupna revizijska služba 
Komisije, ki približno tri četrtine teh revizij daje v izvajanje zunanjim revizijskim 
podjetjem. Vsa skupna podjetja so uporabila te naknadne revizije za oceno zakonitosti 
in pravilnosti svojih plačil nepovratnih sredstev. 

2.24. V letu 2020 so samo tri skupna podjetja (IMI, GCV in ECSEL) še izvrševala 
končna plačila nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa. Skupni podjetji 
IMI in GCV sta poročali o stopnjah preostale napake pod pragom pomembnosti v višini 
2 % na podlagi rezultatov naknadnih revizij konec leta 2020. Skupno podjetje ECSEL 
zaradi velikih razlik v metodologijah in postopkih, ki jih uporabljajo različni nacionalni 
organi za financiranje v sodelujočih državah, ne more izračunati enotne stopnje 
preostale napake za plačila v okviru 7. okvirnega programa. Posledično je Sodišče za ta 
plačila uporabilo stopnjo preostale napake, ki jo je GD RTD izračunal za celoten 
7. okvirni program in je konec leta 2020 znašala 3,51 %. Glede na nizek odstotek plačil 
v okviru 7. okvirnega programa leta 2020 (približno 8,6 %) šteje, da je stopnja preostale 
napake za skupna operativna plačila Skupnega podjetja ECSEL v navedenem letu pod 
pragom pomembnosti. 

2.25. Pri plačilih nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so vsa 
skupna podjetja, ki izvajajo projekte tega programa, na podlagi rezultatov naknadnih 
revizij skupne revizijske službe Komisije konec leta 2020 poročala o stopnji preostale 
napake pod 2-odstotnim pragom pomembnosti. 

Pri reviziji plačil nepovratnih sredstev, izvršenih v letu 2020, ki jo je 
Sodišče opravilo na ravni upravičencev, so bile odkrite stalne sistemske 
napake, povezane s prijavljenimi stroški dela  

2.26. Pri reviziji, ki jo je Sodišče opravilo na ravni upravičencev, so bile potrjene 
sistemske napake, ki so se v glavnem nanašale na prijavljene stroške dela in o katerih 
se je redno poročalo tudi v okviru naknadnih revizij, ki so jih opravili skupna revizijska 
služba Komisije in njeni pogodbeni revizorji. Glavni viri ugotovljenih napak za plačila 
nepovratnih sredstev za leto 2020 so bili: 

o uporaba napačne metode za izračun prijavljenih stroškov dela, 

o uporaba urnih postavk, ki niso temeljile na zaključenem proračunskem letu, 

o neupoštevanje zgornjih mej za ure dela na projektu, 
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o neutemeljen popravek že prijavljenih in sprejetih stroškov dela v naslednjem 
obdobju poročanja, 

o stroški, ki jih ni mogoče neposredno pripisati projektu in so prijavljeni kot drugi 
neposredni stroški, 

o nakupi od drugega upravičenca istega konzorcija, prijavljeni kot drugi neposredni 
stroški, 

o uporaba napačnega menjalnega tečaja za preračunavanje prijavljenih stroškov v 
eure. 

2.27. Kar zadeva zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij skupnih 
podjetij za plačila nepovratnih sredstev, rezultati revizije Sodišča kažejo, da so glavni 
vir napak stroški dela in da je zlasti pri MSP možnost za napake večja kot pri drugih 
upravičencih. Nadaljnja racionalizacija pravil programa Obzorje 2020 za prijavo 
stroškov dela in zmanjšanje pravne negotovosti z nadaljnjo uporabo možnosti 
poenostavljenega obračunavanja stroškov sta predpogoj za prihodnje okvirne 
raziskovalne programe. S tem bi se stopnje napak stabilizirale pod pragom 
pomembnosti. 

Ukrep 2 

Skupna podjetja bi morala okrepiti svoje sisteme notranje kontrole, da bi se z njimi 
obravnavalo povečano tveganje v zvezi z MSP in novimi upravičenci, spodbujajo pa 
se tudi k širši uporabi možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov. 

Slabosti v lokalni aplikaciji IT Skupnega podjetja F4E za upravljanje 
pogodb 

2.28. Marca 2020 je bila v odziv na pandemijo COVID-19 uporaba lokalne aplikacije 
IT Skupnega podjetja F4E za upravljanje pogodb (DACC), ki je bila prej omejena na 
upravljanje sprememb pogodb, razširjena na upravljanje novih pogodb. Čeprav je ta 
ukrep Skupnemu podjetju F4E omogočil ohranjanje neprekinjenega poslovanja, to 
svojih lokalnih aplikacij IT ni v celoti uskladilo z internimi procesi za prenos pooblastil. 
Skupno podjetje F4E je sicer sprejelo blažilne ukrepe za obravnavo te situacije, vendar 
še vedno niso odpravljene pomembne slabosti, kot sta pravilna uporaba računov z 
virtualnimi identitetami ter pravilna uporaba pravic in prenosa pooblastil za 
avtorizacijo pravnih obveznosti. Poleg tega računovodski sistem Skupnega podjetja F4E 
od začetka izvajanja sistema DACC še ni bil potrjen. 
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Ukrep 3 

Skupno podjetje F4E mora izvesti potrebne ukrepe v zvezi s svojim lokalnim 
sistemom IT za upravljanje pogodb (DACC), da bi zagotovilo usklajenost z internimi 
procesi za prenos pooblastil ter ustrezno uporabo računov z virtualnimi 
identitetami. Poleg tega bi moralo Skupno podjetje potrditi računovodski sistem. 

Pomanjkljivosti pri upravljanju agencijskih delavcev in 
postopkov javnega naročanja 

Zaradi nezadostnega števila statutarnih uslužbencev se povečuje 
zaposlovanje agencijskih delavcev 

2.29. Zaradi nezadostnega števila statutarnih uslužbencev v skupnih podjetjih se 
povečuje uporaba pogodbenih delavcev ali delavcev, ki opravljajo delo pri zunanjem 
izvajalcu. To pomeni posebna tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na splošno 
smotrnost poslovanja skupnih podjetij, kot so ohranitev ključnih kompetenc, nejasni 
kanali odgovornosti in manjša učinkovitost uslužbencev. 

2.30. Na primer, Skupno podjetje Čisto nebo je za naloge, ki so stalne (npr. asistent 
v pravni službi, administrativni asistent, asistent za komunikacijo in asistent 
projektnega vodje), znatno povečalo razmerje med začasnimi in statutarnimi 
uslužbenci, in sicer z 8 % v letu 2017 na 24 % v letu 2020. Z visoko stopnjo pogodbenih 
uslužbencev se običajno znatno poveča stopnja fluktuacije uslužbencev skupnega 
podjetja in dodatno destabilizirajo kadrovske razmere. 

2.31. Skupno podjetje EuroHPC se je v prvem letu delovanja osredotočilo 
predvsem na operativne procese in naloge. Ker potreba po ključnih upravnih 
uslužbencih še ni bila obravnavana, to pomeni tveganja v smislu slabosti v finančnem 
poslovodenju ter proračunskem in kadrovskem upravljanju ter pri postopkih notranje 
kontrole za operativna plačila in stvarne prispevke. Poleg tega lahko zaradi velikega 
deleža pogodbenih uslužbencev (74 %) v bližnji prihodnosti pride do velike stopnje 
fluktuacije zaposlenih, s čimer se bodo tveganja za upravljavske sisteme še povečala. 
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Ukrep 4 

Skupno podjetje EuroHPC mora zapolniti ključna upravna delovna mesta, potrebna 
za zagotovitev finančnega poslovodenja ter proračunskega in kadrovskega 
upravljanja, pa tudi postopkov notranje kontrole. 

Uporaba odprtega postopka za oddajo javnega naročila v primeru 
prednosti zaradi poznavanja projekta 

2.32. Skupno podjetje GCV je leta 2020 začelo izvajati odprti postopek za oddajo 
javnega naročila za okvirno pogodbo za izvajanje tretje faze projekta za vzpostavitev 
sheme H2 za certificiranje. Konzorcij, ki je že izvedel prvi dve fazi projekta in je zato 
imel prednost v smislu poznavanja projekta, je bil edini kandidat, ki je predložil 
ponudbo. Finančna ponudba te ponudbe je bila blizu najvišje ocenjene vrednosti 
naročila, določene v razpisnih zahtevah.  

Ukrep 5 

V primeru prednosti v smislu poznavanja projekta se skupna podjetja spodbujajo k 
izvedbi predhodnih tržnih raziskav o cenah in predhodnega posvetovanja z drugimi 
podjetji, dejavnimi na trgu, da se omogoči boljša ocena cene in najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo. 

Skupna podjetja ne uporabljajo v celoti rešitve Komisije za e-javno 
naročanje, Skupno podjetje F4E pa je razvilo svoj portal 

2.33. Vse institucije in organi EU, vključno s skupnimi podjetji, morajo skladno s 
finančno uredbo EU pripraviti in izvajati rešitve za predložitev, hrambo in obdelavo 
podatkov, predloženih v postopkih dodeljevanja, ter v ta namen vzpostaviti enotno 
„območje izmenjave elektronskih podatkov” za udeležence. Komisija zato razvija 
rešitev e-javnega naročanja z integriranim portalom za financiranje in razpise ter 
platformo TED eTendering, na katerih so vsi objavljeni razpisi javno dostopni. Rešitev e-
javnega naročanja ponuja usklajen pristop in uveljavljene poslovne prakse za postopke 
javnega naročanja, ki so podprti s povsem integrirano elektronsko rešitvijo. 
Potencialnim izvajalcem na primer omogoča brezplačen elektronski dostop do vse 
dokumentacije razpisa za zbiranje ponudb, s tem povezanih tehničnih specifikacij, 
prilog, vprašanj in odgovorov, elektronske oddaje ponudb, ocen ponudb in končne 
oddaje naročil. Rešitev e-javnega naročanja že podpira odprte in omejene (in tudi 
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pospešene) postopke, postopke za naročila srednjih in nizkih vrednosti ter izredne 
postopke s pogajanji za institucije in organe EU, vključno s skupnimi podjetji. 

2.34. Skupna podjetja Čisto nebo, GCV in S2R so rešitev e-javnega naročanja za
svoje odprte postopke javnega naročanja uporabila v letu 2020, skupni podjetji SESAR 
in IMI sta to rešitev začeli uporabljati v začetku leta 2021. Vendar pa skupni podjetji 
BBI in ECSEL zaradi majhnega števila postopkov javnega naročanja za naročila visoke 
vrednosti ne načrtujeta uporabe vseh modulov te platforme. 

2.35. Skupno podjetje F4E uporablja lastno orodje za e-javno naročanje, ki ni v
celoti usklajeno z rešitvijo Komisije za e-javno naročanje. S prihodnjimi izboljšavami 
orodja podjetja F4E za e-javno naročanje bi lahko prišlo do nepotrebnega podvajanja s 
prizadevanji in naložbami Komisije za razvoj na tem področju. To ne bi bilo v podporo 
načelu enotnega „območja izmenjave elektronskih podatkov” za udeležence, kot je 
predvideno v finančni uredbi EU. 

Ukrep 6 

Skupna podjetja so vabljena, da se pridružijo rešitvi Komisije za e-javno naročanje 
v skladu z načelom enotne izmenjave elektronskih podatkov, ki je predvidena v 
finančni uredbi EU, in tako zagotovijo, da so njihova javna naročila odprta za 
najširšo možno konkurenco. 

Skupno podjetje F4E bi moralo prihodnje izboljšave svojega orodja za e-javno 
naročanje uskladiti s prizadevanji in naložbami Komisije za razvoj na tem področju. 

Skupna podjetja so v letu 2020 izkoristila sinergije za 
premagovanje krize zaradi COVID-19 

Metodologija pregleda Sodišča 

2.36. Sodišče je leta 2020 analiziralo ukrepe, ki so jih skupna podjetja sprejela za
ohranitev neprekinjenega poslovanja med pandemijo COVID-19, in njihov morebitni 
učinek na zagotavljanje storitev skupnih podjetij. Na sliki 2.3 so predstavljena 
področja, na katera se je Sodišče pri pregledu osredotočilo. Analiza je temeljila na 
finančnih podatkih, ki so na voljo v osrednjem finančnem informacijskem sistemu 
Komisije o računovodenju na podlagi nastanka poslovnega dogodka (ABAC) in 
platformi eGrant (COMPASS). Podatki so bili dopolnjeni z razgovori z uslužbenci 
skupnih podjetij in analizo dokumentov skupnih podjetij. Ugotovitve so analitične in 
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opisne, ne pa evalvacijske. Sodišče zato ne daje priporočil, temveč poudarja dobre 
prakse. Skupno podjetje EuroHPC v analizo ni bilo vključeno, ker je šele 
septembra 2020 začelo samostojno delovati. 

Slika 2.3 – Področja, na katera se je Sodišče osredotočilo 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Skupna podjetja so med seboj tesno sodelovala, da bi v času pandemije 
COVID-19 zagotovila neprekinjeno poslovanje 

2.37. Skupna podjetja s sedežem v Bruslju (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI 
in S2R) so s tesnim sodelovanjem s ciljem skupne pripravljenosti na začetku pandemije 
marca 2020 kljub svoji majhnosti in omejenim virom večinoma uspešno obvladovala 
posledice pandemije COVID-19. 

2.38. Skupna podjetja Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R imajo sedež v isti 
stavbi, zato so januarja 2019 sprejela skupni načrt neprekinjenega poslovanja, vključno 
s skupnim načrtom za ponovno vzpostavitev delovanja informacijske tehnologije po 
nesrečah, ki je bil posodobljen februarja 2020. Skupni podjetji SESAR in F4E sta v 
letih 2016 oziroma 2017 sprejeli lastna dokumenta o upravljanju neprekinjenega 
poslovanja, ki sta bila leta 2019 posodobljena. Načrti temeljijo na ocenah tveganja in 
načrtovanju scenarijev ter pomenijo ključni del okvira skupnih podjetij za notranjo 
kontrolo (glej okvir 2.2). 

Pripravljenost in 
izvajanje ukrepov za 

neprekinjeno 
poslovanje

Zmogljivosti za 
odločanje in 
vsakodnevne 

dejavnosti

Ukrepi za 
podpiranje 

dobrega počutja 
in odpornosti 
uslužbencev

Izvajanje 
operativnih 
dejavnosti
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Okvir 2.2 

Skupni načrt neprekinjenega poslovanja skupnih podjetij Čisto nebo, 
IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R 

Osnovne ključne informacije 
za neprekinjeno poslovanje: 

o kontaktne osebe za nujne 
primere,

o seznam ključnih 
uslužbencev,

o komuniciranje (odvisno od 
scenarija).

Načela neprekinjenega poslovanja: 

o opredelitve in obseg,

o povzetek ključnih in bistvenih
funkcij in postopkov,

o obseg in scenariji,

o usposabljanje in ozaveščanje,

o preizkušanje.

Reakcija in odziv: 

o referenti za neprekinjeno
poslovanje,

o seznam odvisnosti, ki se
nanašajo na skupno
infrastrukturo.

Načrt za ponovno vzpostavitev 
informacijske tehnologije po nesreči: 

o celotne operacije na lokaciji za
nepredvidene razmere,

o obnovitev prvotnih operacij,

o rezervna lokacija GD RTD.

Vir: skupni načrt neprekinjenega poslovanja skupnih podjetij 

2.39. Skupna podjetja Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R so januarja 2019 že
preizkusila svoj skupni načrt za ponovno vzpostavitev delovanja informacijske 
tehnologije po nesrečah, pri čemer so se osredotočila na: 

o razpoložljivost lokacije in dostop do rezervne pisarne,

o razpoložljivost infrastrukture IT (strojna in programska oprema) in

o funkcionalnost uporabniških računov EU in oddaljeni dostop do aplikacij.

Rezultati preizkušanja so bili analizirani in pripravljene so bile rešitve za ugotovljene 
napake v delovanju. 
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2.40. Zato so imela vsa skupna podjetja pred izbruhom pandemije COVID-19 
posodobljene in uradno odobrene načrte neprekinjenega poslovanja (glej sliko 2.4). 

Slika 2.4 – Vsa skupna podjetja so odobrila načrte neprekinjenega 
poslovanja 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

2.41. Marca 2020 so vsa skupna podjetja s sedežem v Bruslju v okviru usklajevalnih 
ukrepov Skupnega podjetja ECSEL izvedla stresni test, da bi ocenila svoje zmogljivosti IT 
za delo na daljavo, in sicer ob predpostavki, da bodo vsi uslužbenci za določen čas 
delali na daljavo. To je omogočilo hiter prehod vseh uslužbencev skupnih podjetij na 
delo na daljavo 18. marca 2020, ko je belgijska vlada uvedla omejitve dela. Skupno 
podjetje F4E je marca 2020 izvedlo podobno preizkušanje, delo na daljavo pa se je od 
začetka pandemije načeloma izvajalo na vseh njegovih lokacijah (Barcelona, Cadarache 
in Garching). 

Skupna podjetja so usklajevala svoje blažilne ukrepe in zagotavljala 
upravljanje 

2.42. Drugi dejavnik uspeha skupnih podjetij s sedežem v Bruslju je bilo 
usklajevanje njihovih ukrepov za premagovanje osnovnih omejitev, zlasti majhnosti in 
omejenih virov.  

2.43. Direktorji skupnih podjetij s sedežem v Bruslju so se tedensko sestajali in 
razpravljali o posledicah pandemije, tveganjih za delovanje in skupnem pristopu k 
njihovi blažitvi. Podobne sestanke so organizirali vodje uprav in skupin za notranjo 
revizijo. Da bi skupna podjetja zagotovila varnost svojih uslužbencev, ko morajo ti 
delati v pisarni, so maja 2020 objavila skupno javno naročilo za nakup zaščitnih 
materialov pod vodstvom Skupnega podjetja IMI. 

Ob izbruhu pandemije COVID-19 so imela vsa 
skupna podjetja vzpostavljene odobrene 

načrte neprekinjenega poslovanja 
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2.44. Poleg tega so se upravni odbori skupnih podjetij hitro prilagodili pandemiji 
COVID-19 in v letu 2020 organizirali seje na daljavo, pri čemer so sklepe sprejemali s 
podobno hitrostjo kot v letu 2019. Število sej upravnih odborov se ni dosti spremenilo, 
saj jih je bilo leta 2020 27 (2019: 25), v letu 2020 pa je bilo sprejetih 110 sklepov 
upravnih odborov (2019: 108). 

Skupna podjetja so izpolnila svojo dolžnost skrbnega ravnanja glede 
uslužbencev … 

2.45. Da bi skupna podjetja s sedežem v Bruslju svojim uslužbencem zagotovila 
ustrezno podporo pri tem, kako najbolje obravnavati nove izzive, ki so posledica 
pandemije COVID-19, so vzpostavila program usposabljanja za dobro počutje in 
odpornost. Oktobra 2020 so se uslužbenci vseh skupnih podjetij s sedežem v Bruslju 
udeležili usposabljanja z naslovom Coping in the time of COVID, ki ga je začelo Skupno 
podjetje SESAR, vodil pa ga je certificiran strokovni inštruktor. Usposabljanje je 
vključevalo razprave po skupinah, v okviru katerih so si udeleženci lahko izmenjali 
stališča o delovnih pogojih. 

2.46. Direktorji skupnih podjetij so za podporo in obveščanje svojih uslužbencev 
med pandemijo COVID-19 organizirali redne spletne sestanke, v okviru katerih je bil 
rezerviran tudi čas, predviden za vprašanja uslužbencev. Pogostost spletnih srečanj je 
bila odvisna od posameznega skupnega podjetja in intenzivnosti pandemije. 
Organizirana so bila od enkrat tedensko do enkrat mesečno. V okviru 2.3 je nekaj 
primerov skupnih ukrepov v zvezi s podporo uslužbencem v tem obdobju, opaženih v 
skupnih podjetjih.  
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Okvir 2.3 

Ukrepi skupnih podjetij za podpiranje dobrega počutja in odpornosti 
uslužbencev 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

2.47. Za pridobitev povratnih informacij o delovnih pogojih med pandemijo COVID-
19 od uslužbencev je pet skupnih podjetij (SESAR, Čisto nebo, IMI, ECSEL in BBI) med 
aprilom in novembrom 2020 izvedlo ankete med uslužbenci. Te so bile osredotočene 
predvsem na dva vidika: pogoje, povezane z delom, kot so razpoložljivost in delovanje 
opreme IT in podpora, ki jo zagotavlja vodstvo, ter osebne izkušnje z omejitvijo gibanja 
(npr. raven interakcije s sodelavci, raven stresa zaradi spremenjene delovne 
obremenitve itd.). Rezultati anket so pokazali, da je bila večina uslužbencev skupnih 
podjetij zadovoljna z vodenjem in podporo, ki ju je zagotavljalo vodstvo, in da ni imela 
večjih težav z informacijsko tehnologijo, uspešnost neprekinjenega poslovanja pa je 
bila ocenjena kot visoka. 

Redna komunikacija in 
sporočila, vključno z 
rednimi spletnimi 
sestanki z vsemi 
uslužbenci

Usposabljanje o 
odpornosti z naslovom 
Coping in the time of
COVID za vse uslužbence 
skupnega podjetja, 
namenjeno izmenjavi 
mnenj o delovnih pogojih 

Okolje IT je bilo hitro 
prilagojeno, da sta se 
zagotovila optimalna 
uporaba virtualne 
tehnologije in delo na 
daljavo

Zagotavljanje varnega 
delovnega mesta, če je 
to potrebno, in sicer z 
zagotovitvijo zaščitne 
opreme (obrazne maske, 
podajalniki razkužil), 
čiščenjem pisarniških 
prostorov, informacijami 
o omejevanju socialnih 
stikov in drugimi 
zaščitnimi ukrepi

Program za dobro 
počutje ponuja spletne 
seminarje o psihološkem in 
telesnem dobrem počutju, 
meditaciji, čuječnosti, 
individualna srečanja za 
mentorstvo itd. 

Posebno srečanje za 
izmenjavo mnenj za 
odkrivanje morebitnih 
novih tveganj v zvezi s 
COVID-19 ob udeležbi 
vseh uslužbencev

Spletna družabna 
srečanja, npr. klepet z 
naključnimi udeleženci

Izvedba več anket med 
uslužbenci za 
zagotavljanje povratnih 
informacij o delu med 
pandemijo COVID-19 
vodstvu

Finančni prispevki za 
pisarniško opremo, da si 
uslužbenci lahko uredijo 
ustrezno pisarno doma
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2.48. Večina jih je sicer menila, da se z novimi razmerami dobro spopadajo, kljub 
temu pa so uslužbenci poročali o nekaterih negativnih izkušnjah z delom na daljavo, 
zlasti o občutku, da morajo biti stalno na voljo, težavah pri ohranjanju pravilnega 
ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter vprašanjih otroškega varstva in 
izobraževanja na domu. 

… kar je prispevalo k stabilnim kadrovskim razmeram med krizo 

2.49. Pandemija COVID-19 ni imela merljivega učinka na število zaposlenih ali 
stopnje prostih delovnih mest v skupnih podjetjih. Število zaposlenih v skupnih 
podjetjih s sedežem v Bruslju se je tudi leta 2020 nekoliko povečalo, in sicer za 1,3 %, 
kar je primerljivo s prejšnjimi leti (2019: + 2,2 %; 2018: + 2,2 %). Število uslužbencev 
Skupnega podjetja F4E se je tudi leta 2020 nekoliko zmanjšalo, in sicer za 0,9 %, kar je 
primerljivo s prejšnjimi leti (2019: – 0,7 %; 2018: – 1,6 %). Trend stopenj prostih 
delovnih mest v skupnih podjetjih je bil enak kot prej: stopnja se je nekoliko povečala 
za skupna podjetja s sedežem v Bruslju ter zmanjšala za Skupno podjetje F4E. 

2.50. Skupna podjetja s sedežem v Bruslju trenutno ravnajo skladno z akcijskim 
načrtom Komisije za postopno vračanje v pisarne. Načrt (glej okvir 2.4) vključuje 
sproščanje ukrepov, na primer postopno vračanje zaposlenih v pisarne. Postopen 
pristop omogoča nadzorovano zaostrovanje ali sproščanje ukrepov glede na razvoj 
pandemije. Namen zaostrovanja/sproščanja ukrepov je upoštevanje priporočil in 
navodil nacionalnih in regionalnih zdravstvenih organov ter ocen tveganja in smernic 
Evropske komisije. 
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Okvir 2.4 

Faze vrnitve v pisarne 

 
Vir: akcijski načrt Komisije za postopno vračanje v pisarne 

Skupna podjetja so kljub pandemiji COVID-19 zagotovila dodelitev 
nepovratnih sredstev … 

2.51. Kljub težavnim razmeram se proračunske obveznosti skupnih podjetij v 
okviru programa Obzorje 2020 za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev niso 
dosti spreminjale in so leta 2020 znašale 889,2 milijona EUR (2019: 
855,6 milijona EUR). Skupno podjetje F4E je operativne dejavnosti javnega naročanja 
tudi v tem letu izvajalo s podobno hitrostjo, njegove proračunske obveznosti za 
operativne pogodbe pa so se povečale s 670,5 milijona EUR v letu 2019 na 
826,1 milijona EUR v letu 2020. 

2.52. Skupno podjetje IMI je pomembno prispevalo k skupnemu evropskemu 
odzivu na pandemijo COVID-19, ki ga je usklajevala Komisija. Skupno podjetje je 
prerazporedilo 45 milijonov EUR proračuna za leto 2020 za hitri razpis za zbiranje 
predlogov, objavljen marca 2020, ki je bil osredotočen na razvoj terapevtike in 

FAZA 0
Splošno delo od doma

FAZA 1
Previdno prvo 
sproščanje omejitev

FAZA 2
Postopno 
sproščanje omejitev

FAZA 3
Splošna sprostitev 
omejitev –
„nova normalnost“

Oblike dela:

Pravilo: delo na 
daljavo.

Posebne okoliščine:

ključni/bistveni 
uslužbenci, ki svojih 
nalog ne morejo 
opravljati na daljavo. 
Izmenično delajo po 
teden dni v pisarni in 
teden dni na daljavo. 
Ključni/bistveni 
uslužbenci z 
zdravstvenim stanjem, 
ki povečuje tveganje 
(ali uslužbenci, ki živijo 
v gospodinjstvu z osebo 
s takim stanjem), so 
izvzeti iz dela v pisarni.

Pravilo: delo na 
daljavo + omejena, 
previdna in 
prostovoljna vrnitev v 
pisarno v izmenah.

Ker bo v fazi 0+ v 
pisarni na prostovoljni 
osnovi in v tedenskih 
izmenah lahko delalo le 
majhno število 
uslužbencev iz vsake 
enote (največ 10 %–
20 %) (če se bodo lahko 
spoštovali omejevanje 
fizičnih stikov in drugi 
varnostni ukrepi) – bo 
delo na daljavo še 
vedno pravilo, zlasti za 
uslužbence z 
zdravstvenim stanjem, 
ki povečuje tveganje.

Pravilo: sistem izmen 
za vse je pravilo, ki 
vključuje fleksibilnost 
pri delu na 
daljavo. Delo na 
daljavo je še naprej 
pravilo le za nekatere 
kategorije 
uslužbencev.

Vsi uslužbenci so 
razdeljeni v dve skupini, 
ki delata v tedenskih 
izmenah. Sistem izmen, 
uveden v fazi 1, se 
samodejno uporablja 
za vse uslužbence. 
Uporabljale se bodo 
številne možnosti dela 
na daljavo.

Pravilo: prisotnost v 
pisarni je pravilo. Na 
podlagi pridobljenih 
izkušenj se bodo 
upoštevala nova 
splošna pravila za delo 
na daljavo. Vzpostaviti 
je treba ustrezne 
zmogljivosti IT.

Posebne okoliščine:

uslužbencem z 
zdravstvenim stanjem, 
ki povečuje tveganje v 
zvezi s COVID-19, se 
lahko ponudijo
posebne ureditve dela 
na daljavo.
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diagnostike za boj proti okužbam s koronavirusom. Z dodatnimi sredstvi Komisije v 
okviru programa Obzorje 2020 je bil znesek razpisa povečan na 72 milijonov EUR. Več 
kot 140 prejetih predlogov je bilo ocenjenih na daljavo in v rekordnem času ob 
upoštevanju bistvenih sprememb običajnega postopka Skupnega podjetja za 
ocenjevanje predlogov, zbranih v okviru razpisa za zbiranje predlogov. Za sporazume o 
dodelitvi nepovratnih sredstev je bilo izbranih osem projektov (tri za zdravljenje in pet 
za diagnostiko), pri katerih je bilo mobiliziranih več kot 115 milijonov EUR, njihovo 
izvajanje pa se je začelo pred poletjem leta 2020. 

2.53. Poleg tega se pri skupnih podjetjih, ki izvajajo ukrepe v okviru programa 
Obzorje 2020, povprečni čas do dodelitve, tj. obdobje od roka za predložitev predlogov 
do sklenitve sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ni dosti spremenil in je 
leta 2020 v povprečju znašal 220 dni (2019: 221 dni)16. To je bilo precej pod najdaljšim 
dovoljenim obdobjem osmih mesecev ali približno 240 dni, določenim v pravilih za 
sodelovanje v programu Obzorje 202017 (glej sliko 2.5). Te rezultate v zvezi s 
smotrnostjo poslovanja je mogoče pojasniti predvsem s precejšnjimi prizadevanji 
skupnih podjetij za pravočasno izvedbo ustreznih postopkov za ocenjevanje predlogov 
na daljavo, ki ga izvajajo zunanji strokovnjaki. 

                                                      
16 Podatki zajemajo vse razpise skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 za zbiranje 

predlogov, objavljene v letu n – 1, skupaj z ustreznimi sporazumi o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, sklenjenimi v letu n. 

17 Člen 20 Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije 
(2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov (UL L 347,20.12.2013, 
str. 81). 
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Slika 2.5 – Povprečen čas do dodelitve (v dnevih) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

… in plačila upravičencem 

2.54. Leta 2020 so skupna podjetja v okviru programa Obzorje 2020 in Skupno 
podjetje F4E pri stopnji plačil za svoje operativne dejavnosti ohranila dinamiko zadnjih 
štirih let (glej sliko 2.6). Pri skupnih podjetjih v okviru programa Obzorje 2020 so se 
skupna plačila za operativne dejavnosti le rahlo zmanjšala, in sicer z 847,1 milijona EUR 
v letu 2019 na 827,8 milijona EUR v letu 2020. Pri Skupnem podjetju F4E so se 
operativna plačila za pogodbe povečala s 681,3 milijona EUR v letu 2019 na 
741,1 milijona EUR v letu 2020. 
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Slika 2.6 – Operativna plačila skupnih podjetij (v tisočih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

2.55. Kljub izzivom pri ohranjanju postopkov notranje kontrole pri delu na daljavo, 
zlasti pri operativnih vmesnih in končnih plačilih nepovratnih sredstev ter kompleksnih 
pogodbenih plačilih, se je število zamud pri plačilih zmanjšalo s povprečno 8 % v 
letu 2019 na povprečno 6 % v letu 2020 (glej sliko 2.7). 
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Slika 2.7 – Zmanjšanje zamud pri plačilih (povprečje za vsa skupna 
podjetja) kot delež skupnega števila odobrenih plačilnih transakcij na 
leto 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij 

Nekatera skupna podjetja so poročala o splošnih zamudah pri 
dejavnostih v okviru programa Obzorje 2020 zaradi pandemije COVID-19 

2.56. Skupno podjetje ECSEL je poročalo, da so imeli nekateri upravičenci težave 
pri dokončanju predstavitve projektov, in zaprosilo za podaljšanje obdobja izvajanja. 
Omejitve zaradi pandemije COVID-19 so se uporabljale tudi za kontrole in preglede 
projektov. 

2.57. Skupno podjetje S2R je ocenilo, da splošna zamuda pri projektih, pri katerih 
so potrebne dejavnosti sodelovanja na različnih lokacijah v Evropi, znaša približno dva 
do šest mesecev. Zamude pri teh projektih so nastale zaradi omejitve potovanj ali 
drugih omejitev, ki so posledica pandemije. Poleg tega v letu 2020 zaradi omejitev, ki 
so posledica pandemije COVID-19, ni bilo potrjevanja na terenu, kot je bilo prvotno 
načrtovano. 

2.58. Skupno podjetje Čisto nebo je pri izvajanju projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 predvidelo splošno zamudo približno štirih do šestih mesecev. Zaradi 
pandemije COVID-19 je prišlo do upočasnitve izvajanja sporazumov o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za partnerje in nezadostnega izvajanja sporazumov o dodelitvi 
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nepovratnih sredstev za obdobje 2018–2019. Zaradi slednjega je bilo v letu 2020 veliko 
izterjav previsokih plačil predfinanciranja. S tem se je povečal razpoložljivi proračun za 
operativna plačila (namenski prejemki) za leto 2020, kar je negativno vplivalo na 
stopnjo izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za operativna plačila. 

2.59. Skupno podjetje SESAR se je na resne posledice pandemije COVID-19 na 
njegove člane iz letalske industrije odzvalo z vrsto proračunskih ukrepov (npr. 
povečanje stopenj predfinanciranja za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev in 
odlog plačila denarnih prispevkov za upravne stroške Skupnega podjetja), da bi jim 
zagotovilo takojšne izboljšanje denarnega toka. 

2.60. Pri nekaterih skupnih podjetjih (Čisto nebo, IMI, GCV in EuroHPC) so se zaradi 
učinka pandemije COVID-19 na načrtovane stroške za informacijsko tehnologijo, 
komuniciranje, službena potovanja, sestanke, prireditve in druge storitve znatno 
znižale stopnje izvrševanja proračuna za upravna plačila za leto 2020, ki pomenijo 
približno 2 % do 3 % celotnih razpoložljivih proračunov za plačila za leto 2020. 

Pri dejavnostih Skupnega podjetja F4E v zvezi s projektom ITER so bile 
zamude 

2.61. Skupno podjetje F4E je poročalo, da so na številne njegove dobavitelje 
vplivale omejitve zaradi COVID-19 in sorodne omejitve. Ocenilo je, da je do konca 
leta 2020 zaradi pandemije pri nekaterih dobavah prišlo do zamud, dolgih do štiri 
mesece, zaradi česar so se stroški izložkov Skupnega podjetja za projekt ITER povečali 
za približno 47 milijonov EUR (v vrednostih iz leta 2008). 

2.62. Komisija je oktobra 2020 izvedla spletno anketo, da bi razumela posledice 
pandemije COVID-19 za podjetja, vključena v projekt ITER, in to, koliko jim je njihovo 
sodelovanje v projektu ITER pomagalo pri okrevanju.  

2.63. Kot je ponazorjeno v okviru 2.5, je imelo sodelovanje v projektu ITER na 
podjetja, ki so sodelovala v anketi, merljiv učinek (v smislu zaposlenih in prometa). Dve 
tretjini anketirancev sta navedli, da je imela pandemija negativen učinek, kot so 
zamude (70 %), in da se je zaradi nje zmanjšalo povpraševanje, kar je imelo negativne 
finančne posledice (50 %). Po drugi strani se je 31 % anketirancev strinjalo, da je 
njihovo podjetje zaradi sodelovanja v projektu ITER postalo bolj odporno na posledice 
krize. 



58 

 

Okvir 2.5 

Učinek pandemije COVID-19 na tekoče dejavnosti podjetij, ki 
sodelujejo v projektu ITER 

 
Vir: poročilo o raziskavi EU ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies involved 
in the project, december 2020 

Skupna podjetja spremljajo upoštevanje revizijskih ugotovitev 
iz prejšnjih let 

2.64. Skupna podjetja so večinoma sprejela popravljalne ukrepe za upoštevanje 
opažanj iz specifičnih letnih poročil Sodišča iz prejšnjih let. Podrobnosti o tem so v 
prilogah k mnenjem Sodišča v poglavju 3. 

2.65. Na sliki 2.8 je prikazano, da so bili popravljalni ukrepi za 19 opažanj, ki konec 
leta 2019 niso bila upoštevana, sprejeti leta 2020, tako da so bile zaključene dejavnosti 
v zvezi s 16 opažanji (84 %), medtem ko so dejavnosti z zvezi s tremi opažanji (16 %) 
konec leta 2020 še potekale18. 

                                                      
18 Opomba: Obravnava vseh opažanj o skupnih podjetjih SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL in 

S2R iz prejšnjih let je bila zaključena, saj so ta skupna podjetja popravljalne ukrepe izvedla 
med revizijo leta 2020. Za Skupno podjetje EuroHPC je bilo leto 2020 prvo leto revizije. 
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Slika 2.8 – Prizadevanja skupnih podjetij za upoštevanje opažanj iz 
prejšnjih let 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Rezultati revizij iz drugih nedavno 
objavljenih izdelkov Sodišča, ki se 
nanašajo na skupna podjetja  
2.66. Sodišče je leta 2020 poleg letnega revizijskega poročila v zvezi z zaključnimi 
računi skupnih podjetij objavilo tudi posebna revizijska poročila in preglede, ki so se 
nanašala na skupna podjetja (glej sliko 2.9). 
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Slika 2.9 – Rezultati revizij iz drugih izdelkov, povezanih s skupnimi podjetji in/ali raziskavami, ki jih je nedavno objavilo 
Sodišče 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Pregled Sodišča št. 1/2021 –
Začetni prispevek EU k javnozdravstvenemu odzivu na 
COVID-19

Posebno poročilo Sodišča št. 19/2020 –
Digitalizacija evropske industrije: ambiciozna pobuda, katere uspeh je 
odvisen od stalne zavezanosti EU, vlad in podjetij

Posebno poročilo Sodišča št. 2/2020 –
Instrument za mala in srednja podjetja v praksi: uspešen in inovativen 
program z izzivi

Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 opredelila COVID-
19 kot pandemijo. Skladno s Pogodbo o delovanju Evropske unije ima 
EU na področju javnega zdravja le podporno in usklajevalno vlogo. Javno 
zdravje je namreč še vedno predvsem v pristojnosti držav članic.

Sodišče je pregledalo začetni odziv EU na ukrepe v zvezi s pandemijo, 
sprejete od 3. januarja do 30. junija 2020, pri čemer se je osredotočilo 
na uporabo okvira EU za obravnavanje čezmejnih nevarnosti za zdravje, 
dodatne ukrepe EU, sprejete v podporo zagotavljanju dobave 
medicinske zaščitne opreme, ter podporo EU za razvoj testov na COVID-
19 in cepiv zanj.

Komisija je spodbujala izmenjavo informacij med državami članicami in 
podpirala ukrepe, kot so raziskave na področju COVID-19 in vnaprejšnji 
dogovori o nabavi cepiv. Skupno podjetje za pobudo za inovativna 
zdravila (IMI) je objavilo tudi razpis v zvezi z zdravljenjem COVID-19 in 
testiranjem nanj. 

Sodišče je poudarilo nekatere izzive, s katerimi se srečuje EU pri 
podpiranju odzivanja držav članic na COVID-19, kot so vzpostavitev 
ustreznega okvira za čezmejne nevarnosti za zdravje, olajšanje dobave 
opreme in podpora razvoju cepiv.

Digitalna preobrazba je bistvena za ohranitev konkurenčnosti številnih 
podjetij v EU, ki pa za inovacije ne izkoriščajo vseh prednosti naprednih 
tehnologij. 
V zvezi s tem je Komisija leta 2016 začela izvajati pobudo za digitalizacijo 
evropske industrije, katere cilj je okrepiti konkurenčnost EU na področju 
digitalnih tehnologij. 

Sodišče je preučilo uspešnost EU pri podpiranju nacionalnih strategij za 
digitalizacijo industrije in vozlišč za digitalne inovacije ter to, ali so 
Komisija in države članice uspešno izvajale strategijo za digitalizacijo 
evropske industrije.

Sodišče je ugotovilo, da je imela strategija Komisije za digitalizacijo 
evropske industrije dobro podlago in da so jo države članice podpirale, 
vendar ni vsebovala informacij o načrtovanih izidih, kazalnikov 
rezultatov in ciljnih vrednosti. To Komisiji in državam članicam otežuje, 
da bi dobro usmerjale svoje dejavnosti in čim bolj povečale vpliv. Poleg 
tega se države članice niso spodbujale k temu, da bi sredstva iz skladov 
ESI dodeljevale pobudi.

Sodišče priporoča, naj Komisija skupaj z državami članicami nudi 
podporo državam članicam pri ugotavljanju njihovih vrzeli v financiranju 
in izboljšanju spremljanja ter sprejme nadaljnje ukrepe za doseganje 
ustreznih stopenj širokopasovne povezljivosti.

Instrument za MSP je bil vzpostavljen v okvirnem programu za raziskave 
Obzorje 2020 za podporo inovacijam v malih in srednjih podjetjih (MSP). 
Njegov cilj je razviti in izkoristiti potencial MSP z zapolnitvijo vrzeli v 
financiranju projektov z visoko stopnjo tveganja v zgodnji fazi in 
povečanjem komercializacije rezultatov raziskav v zasebnem sektorju. 
Usmerjen je v inovativne MSP v državah EU in 16 pridruženih državah. 
Instrument s skupnim proračunom v višini 3 milijard EUR za obdobje 
2014–2020 podjetjem z velikim potencialom zagotavlja nepovratna 
sredstva.

Sodišče je preučilo, ali je bil instrument za MSP ciljno usmerjen v 
ustrezno vrsto MSP, ali je bila z njim dosežena široka geografska 
pokritost, ali je bil izbirni postopek uspešen ter ali ga je Komisija 
ustrezno spremljala.

Sodišče je ugotovilo, da se z instrumentom za MSP zagotavlja uspešna 
podpora MSP pri razvoju njihovih inovacijskih projektov, vendar je 
odkrilo tveganje, da se z instrumentom financirajo nekatera MSP, ki bi 
se lahko financirala na trgu, da se sodelovanje v instrumentu med 
državami izrazito razlikuje ter da ponovne predložitve neuspešnih 
predlogov pomenijo vse večje odtekanje virov za upravljanje in 
ocenjevanje, ne da bi se s tem zagotavljala dodana vrednost.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi priporočili 
in odgovori revidiranca na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.
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Odgovor skupnih podjetij na poglavje 2 
2.9 , 2.19 ,2.30 ,2.31 , 2.32  in 2.58. 

Skupna podjetja so se seznanila z opažanji. Zavedamo se, da so ta opažanja pomembna za 
posamezna skupna podjetja in ne sprožajo večsektorskih vprašanj. Ostajamo previdni in se 
učimo iz pridobljenih izkušenj. 

2.18  

Po mnenju skupnih podjetij takšno tveganje ne obstaja, saj so skupna podjetja izvedla 
postopek potrjevanja posebej za stvarne prispevke za druge dejavnosti (IKAA), ki je zajemal 
zagotovitev, da druge dejavnosti prispevajo k ciljem posameznih skupnih podjetij, in 
certificiranje vrednosti, ki so jih sporočili neodvisni revizorji v skladu z uredbami skupnih 
podjetij. 

2.34  

Skupno podjetje BBI in Skupno podjetje ECSEL menita, da celostna izvedba e-javnega 
naročanja ni upravičena zaradi izjemno nizkega števila javnih naročil visoke vrednosti in 
določenih pravnih zahtev. Obe skupni podjetji nameravata to vprašanje ponovno proučiti, če 
bodo prihodnje razmere to upravičevale. 
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Poglavje 3  

Izjave o zanesljivosti  

za skupna podjetja EU 
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3.1. Informacije v podkrepitev izjav o 
zanesljivosti 

Osnova za mnenja 

3.1.1. Sodišče je revizijo izvedlo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja 
(ISA) in etičnim kodeksom Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov ter 
mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI (ISSAI). Odgovornost 
Sodišča na podlagi teh standardov je natančneje opisana v delu tega poročila z 
naslovom Revizorjeva odgovornost. V skladu z etičnim kodeksom za poklicne 
računovodje, ki ga je izdal Odbor za mednarodne etične standarde za računovodje 
(kodeks IESBA), ter etičnimi zahtevami, relevantnimi za revizijo, ki jo izvaja Sodišče, je 
Sodišče neodvisno, poleg tega pa izpolnjuje tudi druge etične obveznosti v skladu s 
temi zahtevami in kodeksom IESBA. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi 
zadostna in ustrezna podlaga za njegovo mnenje. 

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 

3.1.2. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančnimi uredbami skupnih podjetij so 
poslovodstva skupnih podjetij odgovorna za pripravo in predstavitev njihovih 
zaključnih računov na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za 
javni sektor ter za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnimi računi. Ta 
odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se 
uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za 
zagotavljanje, da so dejavnosti, finančne transakcije in informacije v računovodskih 
izkazih skladne z regulativnim okvirom organov, ki velja zanje. 

3.1.3. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno 
zmožnosti skupnega podjetja za časovno neomejenost delovanja, razkritje zadev, 
povezanih s časovno neomejenostjo delovanja, kadar je to ustrezno, ter računovodenje 
na podlagi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja, razen če poslovodstvo ne 
namerava subjekta likvidirati ali ne namerava nehati poslovati ali če nima druge 
možnosti, kot da to stori. 

3.1.4. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega 
poročanja skupnih podjetij. 
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Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnih računov in z njimi 
povezanih transakcij 

3.1.5. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, da so zaključni računi 
skupnih podjetij brez pomembno napačne navedbe in da so transakcije, povezane z 
zaključnimi računi, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu 
parlamentu in Svetu zagotoviti izjave o zanesljivosti zaključnih računov ter o zakonitosti 
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven 
zagotovila, vendar z njim ni zajamčeno, da se z revizijo vedno odkrije pomembno 
napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride 
zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, 
da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve uporabnikov na podlagi teh 
zaključnih računov. 

3.1.6. Sodišče v zvezi s prihodki preverja prispevke, prejete od Komisije, drugih 
partnerjev ali sodelujočih držav, ter oceni postopke skupnih podjetij za pobiranje 
morebitnih drugih prihodkov. 

3.1.7. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju 
in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil (vključno z nakupom 
sredstev) razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko 
prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in skupna podjetja sprejmejo 
utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje. 

3.1.8. Sodišče v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) in 
mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije (ISSAI) med celotno revizijo 
uporablja strokovno presojo in ohranja strokovno skrbnost. Poleg tega:  

— ugotavlja in ocenjuje tveganja pomembno napačnih navedb v zaključnem računu 
in pomembnih neskladij z njim povezanih transakcij z zahtevami pravnega okvira 
Evropske unije zaradi goljufije ali napake, pripravlja in izvaja revizijske postopke 
glede na ta tveganja ter pridobiva revizijske dokaze, ki so zadostna in ustrezna 
podlaga za njegovo mnenje. Tveganje, da se ne odkrijejo pomembno napačne 
navedbe ali neskladja, ki so posledica goljufij, je večje kot pri napakah, saj goljufije 
lahko vključujejo dogovarjanje, ponarejanje, načrtne opustitve, zavajajoče razlage 
ali pa izogibanje notranjim kontrolam, 

— skuša razumeti notranje kontrole, relevantne za revizijo, da se pripravijo 
okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o 
uspešnosti notranjih kontrol, 
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— vrednoti ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenost 
računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij poslovodstva, 

— sprejema zaključke o ustreznosti tega, da je poslovodstvo uporabilo 
računovodstvo na osnovi predpostavke o zmožnosti časovne neomejenosti 
delovanja, ter glede na pridobljene revizijske dokaze tudi o tem, ali obstaja 
pomembna negotovost v zvezi z dogodki ali razmerami, ki bi lahko pomenili 
precejšen dvom o zmožnosti skupnega podjetja za časovno neomejenost 
delovanja. Če ugotovi, da pomembna negotovost obstaja, mora v svojih revizijskih 
poročilih opozoriti na s tem povezana razkritja v zaključnem računu ali pa, če so ta 
razkritja neustrezna, spremeniti svoje mnenje. Zaključki Sodišča temeljijo na 
revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma njegovega revizijskega poročila. Toda 
zaradi dogodkov ali razmer po tem datumu lahko subjekt preneha nadaljnje 
delovanje, 

— vrednoti celotno predstavitev, strukturo in vsebino zaključnih računov, vključno z 
razkritji, ter to, ali zaključni računi pošteno predstavljajo z njimi povezane 
transakcije in dogodke, 

— pridobiva zadostne ustrezne revizijske dokaze o finančnih informacijah skupnih 
podjetij, da bi lahko dalo mnenje o zaključnih računih in z njimi povezanih 
transakcijah. Odgovorno je za usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije. Revizijska 
mnenja so izključno odgovornost Sodišča, 

— upošteva revizijsko delo v zvezi z zaključnimi računi skupnih podjetij, ki ga je 
opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 70(6) finančne uredbe 
EU19. 

3.1.9. Sodišče komunicira s poslovodstvom, med drugim glede načrtovanega 
obsega in časovnega razporeda revizij ter pomembnih revizijskih ugotovitev, vključno z 
morebitnimi pomembnimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki jih odkrije pri svojih 
revizijah. 

                                                      
19 Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 193, 30.7.2018, 

str. 1). 
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3.1.10. Med zadevami, o katerih komunicira s skupnimi podjetji, določi tiste, ki so 
bile najpomembnejše pri reviziji zaključnih računov za tekoče obdobje in so zato 
ključne revizijske zadeve. Te zadeve opiše v revizijskem poročilu, razen če zakoni ali 
predpisi prepovedujejo javno razkritje zadeve ali, v izredno redkih okoliščinah, če 
ugotovi, da se o zadevi v njegovem poročilu ne bi smelo poročati, ker bi bilo smiselno 
pričakovati, da bodo neugodne posledice tega poročanja večje od koristi javnega 
interesa. 
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

3.2. Skupno podjetje za raziskave o 
upravljanju zračnega prometa 
enotnega evropskega neba (SESAR) 

Uvod 

3.2.1. Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 
evropskega neba (SESAR) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno februarja 2007 za 
obdobje osmih let (SESAR 1)20. Junija 2014 je Svet spremenil ustanovno uredbo in 
podaljšal obdobje delovanja Skupnega podjetja do 31. decembra 2024 (SESAR 2020)21. 

3.2.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo za razvoj posodobljenega 
upravljanja zračnega prometa v Evropi. Ustanovna člana sta Evropska unija (EU), ki jo 
zastopa Komisija (GD MOVE), in Evropska organizacija za varnost zračne plovbe 
(Eurocontrol)22. Na podlagi razpisa za prijavo interesa leta 2015 je Skupno podjetje 
dobilo 19 članov, ki so javni in zasebni subjekti iz letalskega sektorja. Med njimi so 
proizvajalci zrakoplovov, proizvajalci opreme za uporabo na zemlji in v zraku, izvajalci 
navigacijskih storitev zračnega prometa in ponudniki letaliških storitev. 

                                                      
20 Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za 

razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 64, 
2.3.2007, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1361/2008 (UL L 352, 
31.12.2008, str. 12).  

21 Uredba Sveta (EU) št. 721/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema 
upravljanja zračnega prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega podjetja 
do leta 2024 (UL L 192, 1.7.2014, str. 1). 

22 Eurocontrol je mednarodna organizacija v lasti 41 držav, ki so njene članice. EU je prenesla 
del pristojnosti iz svojih uredb o enotnem evropskem nebu na Eurocontrol, ki je tako postal 
osrednja organizacija za usklajevanje in načrtovanje kontrole zračnega prometa za vso 
Evropo. Podpisnica konvencije je tudi EU, vse države članice EU pa so članice Eurocontrola. 
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

3.2.3. V tabeli 3.2.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju23. 

Tabela 3.2.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 119,5 125,7 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 151,3 119,6 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 179,2 183,3 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 163,2 161,0 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 38 40 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz 
prejšnjih let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, 
namenske prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.2.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.2.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
23 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.2.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi24 in 
poročila o izvrševanju proračuna25 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.2.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
24 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

25 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.2.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.2.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.2.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o izvrševanju proračuna 7. okvirnega programa 

3.2.11. Program SESAR 1 je bil uradno zaključen leta 2016, zadnja korektivna 
povračila upravičencem za presežek denarnih prispevkov, prejetih za projekte 7. 
okvirnega programa, pa so bila zaključena leta 2020. 

3.2.12. V tabeli 3.2.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za SESAR 1 ob 
koncu leta 2020. 
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

Tabela 3.2.2 – Prispevki članov za SESAR 1 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Opažanje o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.2.13. V tabeli 3.2.3 je predstavljen pregled prispevkov članov za SESAR 2020 ob 
koncu leta 2020. 

Tabela 3.2.3 – Prispevki članov za SESAR 2020 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.2.14. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 87,1 % oziroma 81,9 %. 

3.2.15. Skupno podjetje je januarja 2020 od GD MOVE prejelo dodatna sredstva 
Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v višini 6 milijonov EUR na podlagi sporazuma 
EU o prenosu pooblastil na področju vesolja (drugi in zadnji obrok). Vendar Skupno 
podjetje prejetih sredstev IPE ni niti vključilo v proračun za leto 2020 na podlagi 
spremembe proračuna niti jih ni upoštevalo pri načrtovanju dejanskih potreb za 
proračunsko postavko 3700. Zato je Skupno podjetje od končnega celotnega 
razpoložljivega proračuna za plačila za proračunsko vrstico 3700 v višini 
36,8 milijona EUR ob koncu leta 2020 izvršilo le 21,2 milijona EUR (ali 58 %). 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD MOVE) 700,0 n. r. 700,0 610,2 0,0 0,0 n. r. 610,2
Eurocontrol 700,0 n. r. 700,0 133,0 422,9 0,0 n. r. 555,9
Zasebni člani 584,3 n. r. 584,3 23,7 512,6 0,0 n. r. 536,3
Skupaj 1 984,3 n. r. 1 984,3 766,9 935,5 0,0 n. r. 1 702,4

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD MOVE) 585,0 n. r. 585,0 441,6 0,0 0,0 n. r. 441,6
Eurocontrol 500,0 n. r. 500,0 14,9 186,3 51,4 n. r. 252,6
Zasebni člani 500,0 n. r. 500,0 6,6 150,5 41,8 n. r. 198,9
Skupaj 1 585,0 n. r. 1 585,0 463,1 336,8 93,2 n. r. 893,1

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR) 

 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.2.16. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2020 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata na podlagi 
okvira notranje kontrole, je pripravilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje 
kontrole in z njimi povezane značilnosti. 

3.2.17. Za naknadne revizije plačil programa Obzorje 2020 je odgovorna skupna 
revizijska služba Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo 
konec leta 2020, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 
3,46 % in stopnji preostale napake v višini 1,00 % za projekte programa Obzorje 2020 
(obračuni in končna plačila)26. Komisija je v predlogu uredbe o programu Obzorje 2020 
navedla27, da „meni, da je za stroške za raziskave v okviru Obzorja 2020 tveganje 
napake na letni osnovi med 2 % in 5 % ob upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve 
predlaganih ukrepov za zmanjšanje kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s 
povračilom stroškov raziskovalnega projekta, realističen cilj. Končni cilj je, da se stopnja 
preostalih napak ob zaključku programov čim bolj približa 2 %, po tem ko bo upoštevan 
finančni vpliv vseh revizij ter popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

3.2.18. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 
da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij28. Pri teh podrobnih revizijah se niso 
pokazale napake ali slabosti v kontrolah pri vzorčenih upravičencih Skupnega podjetja, 
o katerih bi bilo treba poročati. 

                                                      
26 Konsolidirano letno poročilo Skupnega podjetja SESAR o dejavnostih za leto 2020, 

točka 2.7.4. 

27 COM(2011) 809 final. 

28 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 
prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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neba (SESAR) 

 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.2.19. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča Status popravljalnega ukrepa 
(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno) 

2018 

Skupno podjetje je konec leta 2018 v zaključni fazi programa SESAR 1 še vedno 
izkazovalo odprte obveznosti v višini 61,4 milijona EUR. Ker je bil program zaključen 
ob koncu leta 2016, zadnje izplačilo nepovratnih sredstev pa je bilo izvršeno 
leta 2017, ta sredstva, dodeljena Skupnemu podjetju, ne bodo v celoti porabljena. 

n. r. 

2019 

Konec leta 2019 je presežek denarnih prispevkov za program SESAR 1 znašal 
30,7 milijona EUR. Na podlagi računovodskih informacij Skupnega podjetja je treba 
ta znesek povrniti zadevnim članom Skupnega podjetja, kot sledi: 23,8 milijona EUR 
Komisiji, 4,8 milijona EUR organizaciji Eurocontrol in 2,1 milijona EUR panožnim 
članom. Ker ni praktične rešitve za zgodnje povračilo, ta sredstva ostajajo v 
Skupnem podjetju, vendar se ne uporabljajo za raziskovalne projekte, kar je v 
nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja. 

zaključen 

2019 

Skupno podjetje mora izvajati novi okvir Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 
17 načelih notranje kontrole. Konec leta 2019 je Skupno podjetje že zaključilo 
analizo vrzeli na podlagi obstoječega sistema notranje kontrole in opredelilo 
kazalnike (tako imenovana „sredstva”) za večino novih načel notranje kontrole in z 
njimi povezanih značilnosti. Vendar se je večina teh kazalnikov nanašala na obstoj 
neke kontrolne dejavnosti in ne na njeno uspešnost. Skupno podjetje mora še 
pripraviti nadaljnje relevantne ključne kontrolne kazalnike, s katerimi bo ocenjevalo 
uspešnost svojih kontrolnih dejavnosti in odkrivalo slabosti pri kontrolah. 

zaključen 
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neba (SESAR) 

 

Odgovor Skupnega podjetja 
3.2.15 

Skupno podjetje SESAR se strinja z opažanjem, vendar želi poudariti, da so bili 
namenski prejemki, ki jih omenja Sodišče, uporabljeni izključno za financiranje 
povezanih nalog, ki mu jih je zaupala Evropska komisija in so bile formalizirane v 
sporazumu EU o prenosu pooblastil na področju vesolja s sklicem MOVE/E3/DA/2017-
564/SI2.771010 (podpisanem 13. decembra 2017). 

Skupno podjetje SESAR vsako leto poroča o izvedenih dejavnostih iz sporazuma EU o 
prenosu pooblastil na področju vesolja, kot je opredeljeno v členu 21.1 navedenega 
sporazuma. Letno poročilo o izvajanju dejavnosti se posreduje Evropski komisiji in 
Evropskemu parlamentu ter se natančno spremlja z ločenimi in posebnimi 
preglednicami denarnih tokov. Poleg tega konsolidirano letno poročilo o dejavnostih 
Skupnega podjetja SESAR vključuje posebno poglavje, namenjeno izvajanju dejavnosti 
sistema U-Space. 
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3.3. Skupno podjetje Čisto nebo 

Uvod 

3.3.1. Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude na področju 
aeronavtike (Čisto nebo) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno decembra 2007 v 
okviru sedmega okvirnega programa za raziskave (7. okvirni program) za obdobje 
desetih let (Čisto nebo 1)29. Svet je 6. maja 2014 podaljšal življenjsko dobo Skupnega 
podjetja za obdobje do 31. decembra 2024 (Čisto nebo 2)30. 

3.3.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije na 
področju aeronavtike. Na podlagi nove uredbe so ustanovni člani Skupnega podjetja 
Evropska unija (EU), ki jo zastopa Komisija (GD RTD), ter zasebni člani, in sicer vodilni v 
panogi ter pridruženi člani integriranih tehnoloških demonstratorjev (ITD), 
predstavitvenih platform inovativnih zrakoplovov (IADP) in prečnih dejavnosti (TA). 
Poleg tega Skupno podjetje sodeluje s „ključnimi partnerji” iz panoge, ki se izberejo z 
odprtimi in konkurenčnimi razpisi31. Ti partnerji so v skladu z ustanovno uredbo Čisto 
nebo 2 dobili status zasebnega člana. 

                                                      
29 Uredba Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja 

Čisto nebo (UL L 30, 4.2.2008, str. 1). 

30 Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto 
nebo 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 77). 

31 Leta 2008 se je 16 vodij in 66 pridruženih članov pridružilo prvi fazi Skupnega podjetja Čisto 
nebo (program Čisto nebo 1). V skladu s členom 4(6) Statuta, ki je priložen Uredbi Sveta 
(EU) št. 558/2014, pridruženi člani v okviru programa Čisto nebo 1 ohranijo svoj status do 
dokončanja svojih raziskovalnih dejavnosti in najdlje do 31. decembra 2017. Leta 2017, po 
zaključku četrtega razpisa za ključne partnerje, objavljenega leta 2016, je Skupno podjetje 
zaključilo postopek za izbor in pristop članov s skupaj več kot 230 pravnimi subjekti, 
vključenimi v program Čisto nebo 2. Vključuje 16 vodij z njihovimi pridruženimi subjekti in z 
njimi povezanimi tretjimi osebami ter izbrane ključne partnerje z njihovimi pridruženimi 
subjekti in z njimi povezanimi tretjimi osebami. 
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3.3.3. V tabeli 3.3.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju32. 

Tabela 3.3.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 315,6 327,8 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 315,7 294,9 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 356,6 341,4 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 346,7 305,8 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 43 42 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz 
prejšnjih let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, 
namenske prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.3.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.3.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
32 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.cleansky.eu. 

http://www.cleansky.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.3.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi33 in 
poročila o izvrševanju proračuna34 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.3.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
33 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

34 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.3.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.3.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.3.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanje o izvrševanju proračuna 7. okvirnega programa 

3.3.11. V tabeli 3.3.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za Čisto nebo 1 ob 
koncu leta 2020. V letu 2020 se prispevki članov za 7. okvirni program niso spremenili. 

Tabela 3.3.2 – Prispevki članov za Čisto nebo 1 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 800,0 n. r. 800,0 800,0 0,0 0,0 n. r. 800,0
Zasebni člani 600,0 n. r. 600,0 14,9 593,0 0,0 n. r. 607,9
Skupaj 1 400,0 n. r. 1 400,0 814,9 593,0 0,0 n. r. 1 407,9

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča. 

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih 

sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Opažanje o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.3.12. V tabeli 3.3.3 je predstavljen pregled prispevkov članov za Čisto nebo 2 ob 
koncu leta 2020. 

Tabela 3.3.3 – Prispevki članov za Čisto nebo 2 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.3.13. Kar zadeva proračun Skupnega podjetja za leto 2020, na voljo za plačila v 
zvezi s projekti programa Obzorje 2020, je zaradi pandemije COVID-19 prišlo do 
upočasnitve izvajanja sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za partnerje in tudi 
do nezadostnega izvrševanja sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za obdobje 
2018–2019 za člane. Slednje je privedlo do znatnih izterjav preplačanega predhodnega 
financiranja, zaradi česar so se odobritve operativnih plačil (sredstva notranjih 
namenskih prejemkov) v letu 2020 povečale na 22,6 milijona EUR. To stanje je 
negativno vplivalo na stopnjo izvrševanja proračuna za operativna plačila, ki je konec 
leta 2020 znašala 82,6 % (2019: 97,2 %). V nasprotju s svojimi finančnimi pravili Skupno 
podjetje ni v celoti porabilo odobritev iz prejšnjih let v višini 13,3 milijona EUR, ki so 
bile ponovno vključene v operativni proračun za leto 2020, pred uporabo odobritev 
plačil za to leto. 

3.3.14. Skupno podjetje je več kot podvojilo proračun za plačila svojih odhodkov 
za infrastrukturo in komunikacije (ki pomeni okoli 1,5 % celotnega razpoložljivega 
proračuna za plačila Skupnega podjetja) za proračunsko leto 2020. Zaradi podvojitve 
proračuna za plačila in učinka pandemije COVID-19 na načrtovane stroške za 
informacijsko tehnologijo, komunikacije, prireditve in druge zunanje storitve je bila 
stopnja izvrševanja ob koncu leta 2020 nizka, in sicer 42,7 % (2019: 98,7 %). 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 451,0 n. r. n. r. n. r. 1 451,0
Zasebni člani 1 228,5 965,3 2 193,8 23,1 581,3 136,3 1 144,2 1 884,9
Skupaj 2 983,5 965,3 3 948,8 1 474,1 581,3 136,3 1 144,2 3 335,9

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih 

sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Opažanja o notranjih kontrolah 

3.3.15. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2020 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata na podlagi 
okvira notranje kontrole, je pripravilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje 
kontrole in z njimi povezane značilnosti. 

3.3.16. Za naknadne revizije plačil programa Obzorje 2020 je odgovorna skupna 
revizijska služba Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo 
konec leta 2020, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 
1,60 % in stopnji preostale napake v višini 0,91 % za projekte programa Obzorje 2020 
(obračuni in končna plačila)35. Komisija je v predlogu uredbe o programu Obzorje 2020 
navedla36, da „meni, da je za stroške za raziskave v okviru Obzorja 2020 tveganje 
napake na letni osnovi med 2 % in 5 % ob upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve 
predlaganih ukrepov za zmanjšanje kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s 
povračilom stroškov raziskovalnega projekta, realističen cilj. Končni cilj je, da se stopnja 
preostalih napak ob zaključku programov čim bolj približa 2 %, po tem ko bo upoštevan 
finančni vpliv vseh revizij ter popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

3.3.17. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 
da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij37. Pri teh podrobnih revizijah je bila v 
enem primeru ugotovljena napaka nad 1 % revidiranih stroškov v zvezi s prijavljenimi 
stroški dela, pri čemer upravičenec ni v celoti upošteval zgornje meje za delovne ure, 
porabljene za projekt, ki veljajo za uslužbence, ki celoten delovni čas namenijo 
projektu in ne beležijo ur. 

                                                      
35 Osnutek letnega poročila Skupnega podjetja Čisto nebo o dejavnostih za leto 2020, str. 97. 

36 COM(2011) 809 final. 

37 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 
prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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Druge zadeve 

3.3.18. Čeprav je število statutarnih uslužbencev Skupnega podjetja med 
letoma 2017 in 2020 ostalo nespremenjeno (42 uslužbencev), je Skupno podjetje v 
istem obdobju znatno povečalo število agencijskih delavcev, in sicer s treh na deset 
ekvivalentov polnega delovnega časa, tj. z 8 % na 24 % statutarnih uslužbencev 
Skupnega podjetja. Vendar naloge, ki jih opravljajo agencijski delavci, niso enkratne ali 
začasne, tj. posledica izjemnega povečanja obsega dela ali opravljanja enkratne 
dejavnosti, temveč so stalne (npr. asistent v pravni službi, administrativni asistent, 
asistent za komunikacijo in asistent projektnega vodje). Na podlagi prakse Skupnega 
podjetja se ustvarjajo dejanska stalna delovna mesta, ki presegajo tista, predvidena v 
načrtih delovnih mest. To kaže, da število statutarnih uslužbencev Skupnega podjetja 
ne zadostuje za izvajanje njegovega raziskovalnega in inovacijskega programa ter z 
njim povezanih delovnih načrtov. Te razmere predstavljajo za Skupno podjetje tudi 
bistvena tveganja, kar zadeva ohranjanje ključnih kompetenc, nejasno odgovornost in 
manjšo učinkovitost uslužbencev, ki bi lahko negativno vplivala na splošno smotrnost 
poslovanja Skupnega podjetja. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.3.19. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 

Status popravljalnega ukrepa 
(zaključen/se 

izvaja/neizveden/ni 
relevantno) 

2019 

Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena plačila iz 
programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2019, na ravni končnih upravičencev, da bi potrdilo 
stopnje napak iz naknadnih revizij. S temi podrobnimi revizijami so bile odkrite sistemske 
napake, povezane s prijavljenimi stroški dela. Glavna vira napak sta bila: uporaba 
individualnih efektivnih ur, ki je prepovedana, kadar prijave stroškov temeljijo na mesečnih 
urnih postavkah, in uporaba cen na enoto z ocenjenimi elementi, ki so znatno odstopale od 
dejanskih cen na enoto. Rezultati kažejo na povečano tveganje napake za Skupno podjetje 
zaradi velikega števila zasebnih članov in sodelujočih povezanih podjetij, ki izvajajo 
projekte Skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020. 

zaključen 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.3.13 

Na začetku leta 2020 je imelo Skupno podjetje Čisto nebo 2 samo odobritve plačil z viri 
sredstev C1. S prvo spremembo proračuna v tem letu so bile neporabljene odobritve 
maja 2020 znova aktivirane kot sredstva C2. Vendar program EK za upravljanje 
nepovratnih sredstev ni določil prednostne uporabe sredstev C2 brez ročnega posega 
za vsako plačilo. Zato so bila najprej porabljene odobritve C1. 

Nazadnje, Skupno podjetje Čisto nebo 2 je načrtovalo, da bo sredstva C2 uporabilo za 
plačila dodatnih predfinanciranj za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev za 
člane za obdobje 2020–2021 v zadnjih mesecih leta 2020. Vendar je bilo treba 
nekatera od teh plačil odložiti na začetek leta 2021. Skupno podjetje bo uvedlo 
dodatne ukrepe za spremljanje, da bi zagotovilo, da bodo znova aktivirana sredstva 
porabljena najprej. 

3.3.18 

Skupno podjetje Čisto nebo 2 je moralo v preteklih letih zaradi omejitev togega 
kadrovskega načrta ob čedalje več nalogah in delovnih obremenitvah nenehno 
najemati vse več agencijskega osebja. Pričakuje se, da se bo ta trend naraščanja 
nadaljeval, saj Skupno podjetje trenutno vstopa v fazo, v kateri se bosta vzporedno 
izvajala dva programa – Čisto nebo 2 in novi program Čisto letalstvo –, kar bo še 
povečalo obseg dela. Poleg prizadevanj za povečanje učinkovitosti osebja je edina 
možnost za obvladovanje čedalje večje delovne obremenitve najemanje agencijskega 
osebja. 

Skupno podjetje Čisto nebo 2 je uvedlo blažilne ukrepe (kot so ustrezni mehanizmi 
nadzora, omejevanje nalog agencijskih uslužbencev na naloge, ki niso ključne, ter 
zagotavljanje ustreznega usposabljanja in mentorske podpore), vendar te razmere niso 
optimalne s srednje- in dolgoročnega vidika. Rešitev bi bila, da se Skupnemu podjetju 
zagotovi večja prožnost v kadrovskem načrtu glede števila delovnih mest za 
pogodbene uslužbence. 
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3.4. Skupno podjetje za pobudo za 
inovativna zdravila (IMI) 

Uvod 

3.4.1. Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI) s sedežem v Bruslju 
je bilo ustanovljeno decembra 200738 za obdobje desetih let (IMI 1). Maja 2014 je Svet 
sprejel novo ustanovno uredbo in podaljšal obdobje delovanja Skupnega podjetja do 
31. decembra 202439 (IMI 2). 

3.4.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije na 
področju zdravja. Ustanovna člana Skupnega podjetja sta Evropska unija (EU), ki jo 
zastopa Komisija (GD RTD), in farmacevtski sektor, ki ga zastopa Evropska federacija 
farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). 

                                                      
38 Uredba Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za 

izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (UL L 30, 4.2.2008, str. 38). 

39 Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za 
pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 54). 
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3.4.3. V tabeli 3.4.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju40. 

Tabela 3.4.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 233,8 200,1 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v 
milijonih EUR) 260,5 134,1 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 241,6 231,3 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih 
EUR) (1) 276,5 261,4 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 53 53 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz 
prejšnjih let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, 
namenske prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.4.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.4.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
40 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.imi.europa.eu.  

http://www.imi.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.4.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi41 in 
poročila o izvrševanju proračuna42 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.4.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
41 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

42 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.4.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.4.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.4.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanje o izvrševanju proračuna 7. okvirnega programa 

3.4.11. V tabeli 3.4.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za IMI 1 na koncu 
leta 2020. 

Tabela 3.4.2 – Prispevki članov za IMI 1 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.4.12. Skupno podjetje je za celoten 7. okvirni program ob koncu leta 2020 
prevzelo obveznosti za 965,7 milijona EUR za podpisane sporazume o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa, od katerih je v prihodnjih letih še 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 1 000,0 n. r. 1 000,0 931,1 0,0 0,0 n. r. 931,1
Zasebni člani 1 000,0 n. r. 1 000,0 21,9 737,6 42,2 n. r. 801,7
Skupaj 2 000,0 n. r. 2 000,0 953,0 737,6 42,2 n. r. 1 732,8

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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vedno treba izplačati 94,5 milijona EUR (ali 10 %). Stopnja izvrševanja odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja za plačila, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
7. okvirnega programa, je bila 96 %. 

Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.4.13. V tabeli 3.4.3 je predstavljen pregled prispevkov članov za IMI 2 ob koncu 
leta 2020. 

Tabela 3.4.3 – Prispevki članov za IMI 2 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.4.14. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 100 % oziroma 99,7 %. 

3.4.15. Upravni proračun Skupnega podjetja se upravlja kot ločen proračun, 
neporabljene odobritve plačil iz prejšnjih let pa bi moralo biti mogoče ponovno 
aktivirati le, če odobritve plačil za zadevno leto ne zadostujejo za kritje pogodbenih 
obveznosti v zadevnem letu. Zaradi prakse Skupnega podjetja, da ponovno aktivira 
neporabljene odobritve plačil v višini odprtih upravnih obveznosti, pride do kopičenja 
neporabljenih odobritev plačil. Skupaj z dodatnimi negativnimi učinki zaradi pandemije 
COVID-19 na načrtovane stroške za IT, komunikacije, sestanke, prireditve in druge 
storitve je ta praksa pomenila nizko stopnjo izvrševanja proračuna za upravna plačila 
Skupnega podjetja (infrastrukturni odhodki iz naslova 2 predstavljajo okoli 3 % 
celotnega razpoložljivega proračuna za plačila Skupnega podjetja), ki je konec leta 2020 
znašala 51 %.  

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 1 638,0 n. r. 1 638,0 643,2 0,0 0,0 n. r. 643,2
EFPIA 1 425,0 n. r. 1 425,0 20,7 317,2 207,7 n. r. 545,6
Pridruženi partnerji 213,0 n. r. 213,0 7,1 35,0 55,3 n. r. 97,4
Skupaj 3 276,0 n. r. 3 276,0 671,0 352,2 263,0 n. r. 1 286,2

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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Opažanja o notranjih kontrolah 

3.4.16. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2018 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata v okviru 
notranje kontrole, je razvilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje kontrole in z 
njimi povezane značilnosti. 

3.4.17. Skupno podjetje za vmesna in končna plačila 7. okvirnega programa izvaja 
naknadne revizije v prostorih upravičencev, za naknadno revizijo zahtevkov za 
povračilo stroškov projektov programa Obzorje 2020 pa je pristojna Skupna revizijska 
služba Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec 
leta 2020, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 2,16 % 
in stopnji preostale napake v višini 1,14 % za projekte 7. okvirnega programa43 in 
reprezentativni stopnji napake v višini 1,13 % in stopnji preostale napake v višini 0,74 % 
za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna plačila)44. Komisija je v 
predlogu uredbe o programu Obzorje 2020 navedla45, da „meni, da je za stroške za 
raziskave v okviru Obzorja 2020 tveganje napake na letni osnovi med 2 %in 5 % ob 
upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje 
kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega 
projekta, realističen cilj. Končni cilj je, da se stopnja preostalih napak ob zaključku 
programov čim bolj približa 2 %, po tem ko bo upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter 
popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

3.4.18. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 
da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij46. Pri teh podrobnih revizijah je bil 
odkrit en primer sistemske napake, višje od 1 % revidiranih stroškov v zvezi s 
prijavljenimi neposrednimi stroški. Upravičenec je več postavk posrednih stroškov, ki 
jih ni bilo mogoče neposredno pripisati projektu, napačno prijavil kot druge 

                                                      
43 Letno poročilo Skupnega podjetja IMI 2 o dejavnostih za leto 2020, točka 2.5.2. 

44 Letno poročilo Skupnega podjetja IMI 2 o dejavnostih za leto 2019, točka 2.5.2. 

45 COM(2011) 809 final. 

46 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 
prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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neposredne stroške. Vendar se takšni posredni stroški krijejo s pavšalno stopnjo 25 % 
zneska neposrednih stroškov. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.4.19. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 

Status popravljalnega ukrepa 
(zaključen/se 

izvaja/neizveden/ni 
relevantno) 

2019 

Po izvedbi več popravljalnih ukrepov je Skupno podjetje v letu 2019 znatno izboljšalo 
načrtovanje in spremljanje potrebe po novih odobritvah plačil. Kljub temu je moralo 
Skupno podjetje v proračun EU vrniti 139,1 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti 
za leto 2019, in sicer zaradi zmanjšanja števila tem za razpise v letnem delovnem načrtu za 
leto 2019. Ker so bile zato potrebe po strokovnjakih za ocenjevanje manjše, je Skupno 
podjetje porabilo samo 2,8 milijona EUR (ali 49 %) iz proračuna za leto 2019 v višini 
5,8 milijona EUR, ki je bil na voljo za odhodke za infrastrukturo (proračunski naslov 2). 

n. r. 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.4.15 

V skladu s standardnim letnim proračunskim postopkom Evropske komisije, ki ga uporablja 
Skupno podjetje IMI2, je bil proračun za leto 2020 načrtovan že leta 2018. Tog mehanizem 
proračunskega načrtovanja in spreminjanja proračuna ni omogočal ustreznih prilagoditev 
hitro spreminjajočim se in negotovim svetovnim kriznim razmeram, ki jih je povzročila 
pandemija. Posledice pandemije in načini dela na daljavo so se odražali pri izvrševanju 
upravnega proračuna Skupnega podjetja IMI2 ob koncu leta 2020, vendar negotovosti ni 
bilo mogoče nadzorovati zgolj z zmanjšanjem proračuna sredi leta. 

Ob koncu leta 2019 so neporabljene odobritve za upravna plačila znašale 4 milijone EUR, 
odobritve za upravna plačila, ponovno aktivirane v postavki C2 v letu 2020, pa so se 
zmanjšale na 2,1 milijona EUR in so bile nujno potrebne za kritje obsega obveznosti, 
prenesenih v naslednje leto s končnim datumom izvršitve konec leta 2020. 

Nizka stopnja izvrševanja proračuna za sredstva v proračunskem naslovu 2 (Odhodki za 
infrastrukturo) C1 je bila predvsem posledica učinka pandemije covida-19 na načrtovana 
srečanja o upravljanju in projektih, zunanje dogodke in komunikacije ter nižje stroške za 
ocenjevalce zaradi njihovega dela na daljavo. Drug primer, kjer je imela pandemija velik 
vpliv na upravno izvrševanje proračuna, je bil forum deležnikov IMI, dogodek, ki je 
navadno na fizično prizorišče privabil približno 400 udeležencev. Leta 2020 je bil ta 
dogodek organiziran na spletu in čeprav je udeležbo prijavilo 954 deležnikov, so bila 
prvotno načrtovana proračunska sredstva komaj načeta. 

Skupno podjetje IMI2 namerava za leto 2021 prenesti znesek odobritev plačil, ki je nižji od 
zneska odobritev za prevzem obveznosti, prenesenih v leto 2021 v okviru naslova 2. 
Razlika naj bi se izplačala iz proračuna tekočega leta (odobrena sredstva C1). 
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3.5. Skupno podjetje za gorivne celice 
in vodik (GCV) 

Uvod 

3.5.1. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) s sedežem v Bruslju je bilo 
ustanovljeno maja 2008 za obdobje do 31. decembra 2017 (GCV 1)47. Svet je 
maja 2014 podaljšal življenjsko dobo Skupnega podjetja za obdobje do 
31. decembra 2024 (GCV 2)48. 

3.5.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo na področju tehnoloških 
raziskav in inovacij v zvezi z vodikom in gorivnimi celicami. Ustanovni člani Skupnega 
podjetja so Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, industrijsko združenje (Hydrogen 
Europe) in raziskovalno združenje (Hydrogen Europe Research). 

                                                      
47 Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za 

gorivne celice in vodik (UL L 153, 12.6.2008, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo 
Sveta (EU) št. 1183/2011 (UL L 302, 19.11.2011, str. 3). 

48 Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in 
vodik 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 108). 
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3.5.3. V tabeli 3.5.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju49. 

Tabela 3.5.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 85,4 104,2 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 86,3 87,1 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 103,8 113,9 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 104,2 91,7 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 29 28 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz prejšnjih 
let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, namenske 
prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.5.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.5.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
49 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.fch.europa.eu. 

http://www.fch.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.5.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi50 in 
poročila o izvrševanju proračuna51 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.5.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
50 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

51 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.5.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.5.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.5.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanje o izvrševanju proračuna 7. okvirnega programa 

3.5.11. V tabeli 3.5.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za GCV 1 na koncu 
leta 2020. 

Tabela 3.5.2 – Prispevki članov za GCV 1 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje  

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 470,0 n. r. 470,0 407,0 19,1 0,0 n. r. 426,1
Zasebni člani 470,0 n. r. 470,0 17,9 440,4 0,0 n. r. 458,3
Skupaj 940,0 n. r. 940,0 424,9 459,5 0,0 n. r. 884,4

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih 

sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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3.5.12. Skupno podjetje je za celoten program 7. okvirnega programa ob koncu 
leta 2020 prevzelo obveznosti za 428,5 milijona EUR za podpisane sporazume o 
dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa, od katerih je v 
prihodnjih letih še vedno treba izplačati približno 7,1 milijona EUR (ali 2 %). Stopnja 
izvrševanja odobritev plačil v okviru proračuna Skupnega podjetja za plačila, ki je bil za 
leto 2020 na voljo za projekte 7. okvirnega programa, je bila 89 %.  

Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.5.13. V tabeli 3.5.3 je predstavljen pregled prispevkov članov za GCV 2 na koncu 
leta 2020. 

Tabela 3.5.3 – Prispevki članov za GCV 2 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.5.14. Nizka stopnja potrjenih stvarnih prispevkov članov iz panoge za 
operativne dejavnosti v višini 11,9 milijona EUR je posledica tega, da jih Skupno 
podjetje potrdi v poznejši fazi programa Obzorje 2020, ko se izvrši končno plačilo za 
projekte in je treba predložiti potrdila o računovodskih izkazih. 

3.5.15. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 97 %. 

3.5.16. Upravni proračun Skupnega podjetja se upravlja kot ločen proračun, 
neporabljene odobritve plačil iz prejšnjih let pa bi moralo biti mogoče ponovno 
aktivirati le, če odobritve plačil za zadevno leto ne zadostujejo za kritje pogodbenih 
obveznosti v zadevnem letu. Zaradi prakse Skupnega podjetja, da ponovno aktivira 
neporabljene odobritve plačil v višini odprtih upravnih obveznosti, pride do kopičenja 
neporabljenih odobritev plačil. Skupaj z dodatnimi negativnimi učinki zaradi pandemije 
COVID-19 na načrtovane stroške za IT, komunikacijo, službena potovanja, sestanke, 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 665,0 0,0 665,0 498,6 0,0 0,0 0,0 498,6
Zasebni člani 95,0 285,0 380,0 8,7 11,9 35,0 1 095,0 1 150,6
Skupaj 760,0 285,0 1 045,0 507,3 11,9 35,0 1 095,0 1 649,2

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih 

sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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prireditve in druge storitve je ta praksa pomenila nizko stopnjo izvrševanja proračuna 
za upravna plačila Skupnega podjetja (infrastrukturni odhodki iz naslova 2 predstavljajo 
okoli 3 % celotnega razpoložljivega proračuna za plačila Skupnega podjetja), ki je konec 
leta 2020 znašala 56 %. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.5.17. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2019 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata v okviru 
notranje kontrole, je razvilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje kontrole in z 
njimi povezane značilnosti. 

3.5.18. Skupno podjetje za vmesna in končna plačila 7. okvirnega programa izvaja 
naknadne revizije pri upravičencih, za naknadno revizijo zahtevkov za povračilo 
stroškov v okviru programa Obzorje 2020 pa je pristojna skupna revizijska služba 
Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec leta 2020, je 
Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 1,97 % in stopnji 
preostale napake v višini 1,01 % za projekte 7. okvirnega programa52 in reprezentativni 
stopnji napake v višini 2,16 % in stopnji preostale napake v višini 1,34 % za projekte 
programa Obzorje 2020 (obračuni in končna plačila)53. Komisija je v predlogu uredbe o 
programu Obzorje 2020 navedla54, da „meni, da je za stroške za raziskave v okviru 
Obzorja 2020 tveganje napake na letni osnovi med 2 %in 5 % ob upoštevanju stroška 
nadzora, poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje kompleksnosti pravil in 
tveganja, povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega projekta, realističen cilj. 
Končni cilj je, da se stopnja preostalih napak ob zaključku programov čim bolj približa 
2 %, po tem ko bo upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter popravnih in obnovitvenih 
ukrepov.“ 

3.5.19. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 

                                                      
52 Letno poročilo Skupnega podjetja GCV 2 o dejavnostih za leto 2020, točka 4.3. 

53 Letno poročilo Skupnega podjetja GCV 2 o dejavnostih za leto 2020, točka 4.3. 

54 COM(2011) 809 final. 
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da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij55. Pri reviziji je bil odkrit en primer 
napake, višje od 1 % revidiranih stroškov, do katere je prišlo zaradi uporabe napačnega 
menjalnega tečaja za pretvorbo prijavljenih stroškov v eure. 

Opažanja o postopkih javnega naročanja 

3.5.20. Skupno podjetje je aprila 2020 začelo izvajati odprti postopek za oddajo 
javnega naročila za okvirno pogodbo v zvezi z izvajanjem tretje faze projekta za razvoj 
sistema certificiranja H2 za doseganje skladnosti z revidirano direktivo o obnovljivih 
virih energije56. Čeprav je bil konzorcij, ki je izvedel že prvi dve fazi projekta, glede 
poznavanja projekta v prednostnem položaju, je Skupno podjetje za izvedbo tretje faze 
projekta uporabilo odprti postopek za oddajo javnega naročila. Zato je bil konzorcij s 
koordinatorjem, ki je izvedel že prejšnji fazi, edini ponudnik, njegova finančna ponudba 
pa je bila blizu najvišje ocenjene vrednosti naročila, določene v razpisnih zahtevah. 

3.5.21. Zaradi uporabe odprtega postopka za oddajo javnega naročila v primeru 
prednosti zaradi poznavanja projekta ni bilo mogoče doseči cilja najboljšega razmerja 
med ceno in kakovostjo. Sodišče poziva Skupno podjetje, naj zaradi izboljšanja 
konkurence in zato, da se omogoči boljša ocena cene na trgu, predhodno izvede tržne 
raziskave o cenah in se posvetuje z drugimi podjetji, dejavnimi na trgu vodika.  

Opažanja v zvezi z agencijskimi delavci 

3.5.22. Skupno podjetje je zaradi zahteve upravnega odbora GCV po krepitvi 
vloge upravljanja znanja približno 2,5 leta ohranjalo delovno mesto upravljavca znanja, 
na katerem je stalno zaposlovalo agencijske delavce. V skladu z okvirno pogodbo 
Komisije za storitve agencijskih delavcev pa je uporaba teh delavcev omejena na 
enkratno ali začasno pisarniško delo, do katerega pride zaradi izjemnega povečanja 
obsega dela in/ali opravljanja enkratne dejavnosti, ali na zapolnitev prostega 
delovnega mesta do zaposlitve stalnega uslužbenca. Praksa Skupnega podjetja je v 
nasprotju s tem načelom, z njo pa je dejansko ustvarilo stalno delovno mesto poleg 
tistih, predvidenih v načrtih delovnih mest. 

                                                      
55 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 

prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 

56 Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.5.16 

Stopnja izvrševanja upravnega proračuna je v preteklih štirih letih ostala ves čas visoka 
(med 75 % in 80 %). Leta 2020 pa so bile razmere drugačne zaradi znatnega vpliva 
pandemije covida-19 na upravne dejavnosti. 

Razveljavitev načrtovanih dejavnosti v višini do 13 % iz naslova 2 (odobritve plačil) ni 
mogla biti v celoti znana pred koncem leta. 

3.5.21  

Da bi doseglo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, je Skupno podjetje za GCV za 
določitev ustrezne pogodbene vrednosti izvedlo raziskavo notranjega trga v povezavi z 
uporabo preteklih finančnih podatkov (ki izhajajo iz prejšnjih dodeljenih nepovratnih 
sredstev in pogodb). 

Skupno podjetje za GCV bo notranje raziskave dopolnilo s podrobnejšimi zunanjimi 
tržnimi raziskavami, da bi določilo najustreznejšo tržno ceno za pogodbo. 

3.5.22 

Skupno podjetje za GCV želi poudariti, da so bili agencijski delavci nujni zaradi 
fluktuacije na delovnem mestu upravljavca znanja med letoma 2015 in 2020. To delno 
pojasnjuje potrebo po agencijskih delavcih, s čimer je bila zagotovljena neprekinjenost 
delovanja službe v obdobjih, ko je bilo delovno mesto nezasedeno, in sicer v letih 2018 
in 2020. Poleg tega je Skupno podjetje za GCV zaradi posebne zahteve njegovega 
upravnega odbora leta 2017, v kateri je bila poudarjena ključna vloga upravljanja 
znanja in potreba po bolj poglobljenih analizah, obvladovanje povečane delovne 
obremenitve lahko zagotovilo le z zaposlitvijo agencijskih delavcev. 
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3.6. Skupno podjetje Elektronske 
komponente in sistemi za evropski 
vodilni položaj (ECSEL) 

Uvod 

3.6.1. Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni 
položaj (ECSEL) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 201457 za obdobje do 
31. decembra 2024. Skupno podjetje je nadomestilo in nasledilo skupni podjetji ENIAC 
in ARTEMIS, ki sta bili ukinjeni 26. junija 2014. Skupno podjetje je začelo samostojno 
delovati 27. junija 2014. 

3.6.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo za raziskave na področju 
nanoelektronike in vgrajenih računalniških sistemov. Člani Skupnega podjetja so 
Evropska unija (EU), ki jo zastopa Komisija (GD CONNECT), države, ki sodelujejo v 
Skupnem podjetju ECSEL58, in trije zasebni člani, ki so panožna združenja (AENEAS, 
ARTEMISIA in EPoSS), ki predstavljajo podjetja in raziskovalne organizacije, dejavne na 
področju vgrajenih in kibernetsko-fizičnih sistemov, pametnih integriranih sistemov ter 
mikro- in nanoelektronike. 

                                                      
57 Uredba Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi skupnega podjetja ECSEL 

(UL L 169, 7.6.2014, str. 152). 

58 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Turčija. 
Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in zato ni več član 
Skupnega podjetja (vir: spletišče Skupnega podjetja). 



105 

Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (ECSEL) 

 

3.6.3. V tabeli 3.6.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju59. 

Tabela 3.6.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 137,4 172,6 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 209,0 197,7 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 215,8 232,5 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 218,3 204,0 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 29 29 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz prejšnjih 
let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, namenske 
prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.6.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.6.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
59 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.ecsel.eu. 

http://www.ecsel.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.6.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi60 in 
poročila o izvrševanju proračuna61 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.6.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
60 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

61 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.6.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.6.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.6.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o izvrševanju proračuna 7. okvirnega programa 

3.6.11. Skupno podjetje je nasledilo skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS, ki sta bili 
ukinjeni 26. junija 2014, ter prevzelo izvajanje dejavnosti v okviru 7. okvirnega 
programa, ki sta ju ti podjetji začeli izvajati. 

3.6.12. Konec leta 2020 je EU prispevala 573,2 milijona EUR za sofinanciranje 
dejavnosti Skupnega podjetja v okviru 7. okvirnega programa (prenesenih junija 2014 
od skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC) in dodatnih 10,4 milijona EUR za sofinanciranje 
z njimi povezanih upravnih stroškov. 

3.6.13. Akumulirane odobritve za dejavnosti 7. okvirnega programa, ki jih je 
Skupno podjetje prevzelo junija 2014, so znašale 447,3 milijona EUR 
(101,4 milijona EUR od Skupnega podjetja ARTEMIS in 345,9 milijona EUR od Skupnega 
podjetja ENIAC). Od tega zneska je Skupno podjetje do konca leta 2020 sprostilo 
odobritve v vrednosti 58 milijonov EUR (16,8 milijona EUR od Skupnega podjetja 
ARTEMIS in 41,2 milijona EUR od Skupnega podjetja ENIAC) in izplačalo 
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386,7 milijona EUR (83,8 milijona EUR od Skupnega podjetja ARTEMIS in 
302,9 milijona EUR od Skupnega podjetja ENIAC). Tako bo moralo Skupno podjetje v 
naslednjih letih izplačati še približno 2,6 milijona EUR (0,8 milijona EUR od Skupnega 
podjetja ARTEMIS in 1,8 milijona EUR od Skupnega podjetja ENIAC). Stopnja 
izvrševanja odobritev plačil v okviru proračuna Skupnega podjetja za plačila, ki je bil za 
leto 2020 na voljo za projekte 7. okvirnega programa, je bila 70 %. 

3.6.14. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje iz odstavkov 3.6.7 in 3.6.9, Sodišče 
opozarja na to, da je v ustanovitvenih uredbah predhodnih skupnih podjetij ARTEMIS 
in ENIAC62 določeno, da se njune operativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti v 
okviru 7. okvirnega programa podprejo s finančnimi prispevki sodelujočih držav, vsaj 
1,8-krat večjimi od operativnega finančnega prispevka EU, ki se izplačajo udeležencem 
projektov, in s stvarnimi prispevki zasebnih članov, vrednimi vsaj toliko kot prispevek 
javnih članov. Niti v začasnem zaključnem računu Skupnega podjetja za leto 2020 niti v 
njegovem poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2020 
nista razkriti naslednji oceni: 

o ocena finančnih prispevkov sodelujočih držav za projekte Skupnega podjetja 
ARTEMIS in Skupnega podjetja ENIAC v okviru 7. okvirnega programa ter  

o ocena stvarnih prispevkov raziskovalnih in razvojnih organizacij, ki sodelujejo v 
projektih Skupnega podjetja ARTEMIS in Skupnega podjetja ENIAC v okviru 7. 
okvirnega programa. 

                                                      
62 Uredba Sveta (ES) št. 74/2008 in Uredba Sveta (ES) št. 72/2008 (člen 11(6) Priloge k Statutu 

Skupnega podjetja ARTEMIS in Skupnega podjetja ENIAC). 
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Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.6.15. V tabeli 3.6.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za dejavnosti 
Skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020 ob koncu leta 2020. 

Tabela 3.6.2 – Prispevki članov za dejavnosti Skupnega podjetja ECSEL v 
okviru programa Obzorje 2020 (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.6.16. Države, ki sodelujejo v Skupnem podjetju ECSEL, morajo zagotoviti 
finančne prispevke v višini vsaj 1 170 milijonov EUR za operativne dejavnosti Skupnega 
podjetja63. Ob koncu leta 2020 so sodelujoče države, ki so sodelovale v razpisih za 
zbiranje predlogov v obdobju 2014–2019, podpisale pogodbene obveznosti v višini 
936,6 milijona EUR64 in prijavile finančne prispevke v skupni višini 374,7 milijona EUR 
(ali 40 % skupnih prevzetih prispevkov), ki so jih plačale neposredno upravičencem 
projektov v okviru programa Obzorje 2020, ki so jih podprle. Do razlike med zneskom 
finančnega prispevka sodelujočih držav in finančnim prispevkom EU ob koncu 
leta 2020 je prišlo zato, ker večina sodelujočih držav svoje stroške Skupnemu podjetju 
priznava in sporoča šele ob koncu projektov v okviru programa Obzorje 2020, ki jih 
podpirajo. 

3.6.17. Skupno podjetje lahko dejanski znesek stvarnih prispevkov članov iz 
panoge izračuna šele po tem, ko potrdi prispevke sodelujočih držav na koncu 
programa. Zato ocenjuje stvarne prispevke članov iz panoge na podlagi metodologije 
po načelu časovne porazdelitve, ki jo je sprejel upravni odbor Skupnega podjetja. S tem 
je mogoče pojasniti, zakaj je ob koncu leta 2020 ocenjeni in še ne potrjeni znesek 
stvarnih prispevkov članov iz panoge znašal 896,5 milijona EUR, znesek potrjenih 
stvarnih prispevkov članov iz panoge pa 180,3 milijona EUR. Glede na podatke o 

                                                      
63 Člen 4(1) Uredbe (EU) št. 561/2014. 

64 Ta znesek je ocenjen na podlagi sklepov odbora javnih organov Skupnega podjetja o 
razpisih v obdobju 2014–2019. 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD CONNECT) 1 185,0 n. r. 1 185,0 944,9 n. r. n. r. n. r. 944,9
Zasebni člani 1 657,5 n. r. 1 657,5 19,6 180,3 896,5 n. r. 1 096,4
Sodelujoče države (2) 1 170,0 n. r. 1 170,0 374,7 n. r. n. r. n. r. 374,7
Skupaj 4 012,5 n. r. 4 012,5 1 339,2 180,3 896,5 n. r. 2 416,0

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.
(2) Sodelujoče države članice svoje prispevke plačajo neposredno upravičencem.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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projektih za razpise Skupnega podjetja za program Obzorje 2020 v obdobju 2014–2019 
so na dan 31. decembra 2020 obveznosti zadevnih članov iz panoge v zvezi s stvarnimi 
prispevki znašale  1 384,2 milijona EUR. 

3.6.18. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 100 % oziroma 91 %. 

3.6.19. Neporabljene odobritve plačil iz prejšnjih let se lahko vključijo v proračun 
skupnih podjetij v naslednjih treh proračunskih letih, če se te odobritve nato porabijo 
prve. Leta 2020 je Skupno podjetje ponovno aktiviralo 57,2 milijona EUR neporabljenih 
odobritev plačil v operativnem proračunu za dejavnosti v okviru programa Obzorje 
2020. Vendar je Skupno podjetje zmoglo porabiti le 40 milijonov EUR (ali 70 %) 
ponovno aktiviranih odobritev, preden je začelo porabljati odobritve za tekoče leto. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.6.20. Upravni dogovori, ki so bili sklenjeni med Skupnim podjetjem ARTEMIS in 
Skupnim podjetjem ENIAC ter nacionalnimi organi za financiranje, še vedno veljajo tudi 
po združitvi teh skupnih podjetij v Skupno podjetje ECSEL. V skladu s temi dogovori se 
je pri strategijah naknadnih revizij skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC močno zanašalo 
na to, da nacionalni organi za financiranje revidirajo zahtevke za povračilo stroškov 
projektov65. Skupno podjetje ECSEL je začelo postopke za oceno, kako nacionalni 
organi za financiranje izvajajo naknadne revizije, in je od teh organov pridobilo pisne 
izjave, da izvajanje njihovih nacionalnih postopkov daje razumno zagotovilo o 
zakonitosti in pravilnosti transakcij. Zaradi velikih razlik med metodologijami in 
postopki, ki jih uporabljajo ti organi, Skupno podjetje ECSEL ne more izračunati enotne 
zanesljive ponderirane stopnje napake ali stopnje preostale napake za plačila 7. 
okvirnega programa. Za projekte 7. okvirnega programa so plačila Skupnega podjetja 
leta 2020 znašala 14,3 milijona EUR (leta 2019: 20,3 milijona EUR), kar je pomenilo 
7,7 % (leta 2019: 11,2 %) skupnih plačil za operativne dejavnosti, ki jih je Skupno 
podjetje izvršilo leta 2020. Sodišče je za ta plačila uporabilo stopnjo preostale napake, 

                                                      
65 V skladu s strategijama naknadnih revizij, ki sta ju sprejeli skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC, 

mora Skupno podjetje vsaj enkrat letno oceniti, ali informacije, ki so jih posredovale države 
članice, dajejo zadostno zagotovilo o pravilnosti in zakonitosti izvršenih transakcij. 
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ki jo je Generalni direktorat za raziskave in inovacije izračunal za celoten 7. okvirni 
program in je konec leta 2020 znašala 3,51 %66. 

3.6.21. Skupna revizijska služba Komisije izvaja naknadne revizije odhodkov. 
Glede na rezultate revizij, ki so bili na voljo ob koncu leta 2020, je Skupno podjetje 
poročalo o reprezentativni stopnji napake za program Obzorje 2020 v višini 2,68 % in 
stopnji preostale napake v višini 1,25 %67. Komisija je v predlogu uredbe o programu 
Obzorje 2020 navedla68, da „meni, da je za stroške za raziskave v okviru Obzorja 2020 
tveganje napake na letni osnovi med 2 %in 5 % ob upoštevanju stroška nadzora, 
poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje kompleksnosti pravil in tveganja, 
povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega projekta, realističen cilj. Končni cilj 
je, da se stopnja preostalih napak ob zaključku programov čim bolj približa 2 %, po tem 
ko bo upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

3.6.22. Sodišče je revidiralo naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, 
izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz 
naknadnih revizij69. Pri teh podrobnih revizijah se je pokazalo naslednje: 

o v enem primeru so sistemske napake, ki presegajo 1 % revidiranih stroškov, 
zadevale izračun prijavljenih stroškov dela, 

o v drugem primeru je upravičenec prijavil neposredne stroške za nakup storitev od 
nekega drugega upravičenca, ki je bil del projektnega konzorcija. To je 
sprejemljivo le, če je ustrezno utemeljeno, in sicer zato, da cena ne bi vključevala 
stopnje dobička. Upravičenec ni predložil niti utemeljitve za to izjemo niti 
dokazila, da se je s postopkom oddaje javnega naročila zagotovila najboljša 
stroškovna učinkovitost za nakup te storitve. Ta napaka ni količinsko opredeljiva. 

                                                      
66 Letno poročilo GD RTD o dejavnostih za leto 2020, str. 43. 

67 Letno poročilo Skupnega podjetja ECSEL o dejavnostih za leto 2020 (osnutek), Del III 
Notranja kontrola. 

68 COM(2011) 809 final. 

69 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 
prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.6.23. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 

Status popravljalnega ukrepa 
(zaključen/se 

izvaja/neizveden/ni 
relevantno) 

2017 

V odziv na priporočila, ki so jih izrekli ocenjevalci, je Skupno podjetje pripravilo akcijski 
načrt, ki ga je aprila 2018 sprejel upravni odbor Skupnega podjetja. V akcijskem načrtu je 
širok sklop ukrepov, ki naj bi jih izvedlo Skupno podjetje. Nekaj dejavnosti v zvezi z njimi se 
je že začelo izvajati, večina naj bi jih bila izvedena leta 2019, glede nekaj dejavnosti pa je 
Skupno podjetje menilo, da presegajo področje njegovega delovanja. 

zaključen 

2018 

Skupno podjetje je leta 2018 ugotovilo, da pred ustanovitvijo Skupnega podjetje ECSEL 
Skupno podjetje ENIAC članu iz panoge AENEAS ni izdalo računov za več kot 1 milijon EUR 
denarnih prispevkov za upravne stroške. Za ublažitev pomanjkanja sredstev za upravne 
odhodke je Skupno podjetje od svojih članov prejelo 1 milijon EUR vnaprej plačanih 
denarnih prispevkov, od tega 320 000 EUR od Komisije in 680 000 EUR od članov iz panoge. 
Skupno podjetje naj čim prej izda zaznamek o nastanku terjatve. 

zaključen 

2019 

Stopnja izvrševanja razpoložljivih odobritev plačil Skupnega podjetja za leto 2019, ki so 
znašale 44,8 milijona EUR, za sofinanciranje projektov 7. okvirnega programa je bila 45,3 %. 
Do te nizke stopnje je prišlo, ker so nacionalni organi za financiranje pozno zagotavljali 
potrdila o dokončanih projektih za tekoče dejavnosti 7. okvirnega programa. Ker je bil 
program konec leta 2017 zaključen, se je zaradi teh zamud povečalo tveganje, da sredstva 7. 
okvirnega programa, ki so že bila dodeljena Skupnemu podjetju, morda ne bodo v celoti 
porabljena. 

n. r. 
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Leto Pripombe Sodišča 

Status popravljalnega ukrepa 
(zaključen/se 

izvaja/neizveden/ni 
relevantno) 

2019 Skupno podjetje mora izvajati novi okvir Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 
načelih notranje kontrole. Konec leta 2019 Skupno podjetje še ni začelo procesa izvajanja. zaključen 

2019 

Skupno podjetje je prerazporedilo 19 milijonov EUR neporabljenih odobritev plačil iz 
prejšnjih let v operativni proračun za leto 2019, s čimer se je prvotni proračun za 
nepovratna sredstva v okviru programa Obzorje 2020 povečal s 163 milijonov EUR na 
182 milijonov EUR. Skupno podjetje je prerazporeditev utemeljilo s pričakovanim 
povečanjem zahtevkov za povračilo stroškov v letu 2019, povezanih z razpisoma za zbiranje 
predlogov za program Obzorje 2020 v letih 2014 in 2015. Na koncu leta 2019 je bilo 
izvršenih 59 % prerazporejenih proračunskih sredstev. 

n. r. 

2019 

Skupno podjetje mora izboljšati proces notranje komunikacije za opredelitev upravičencev, 
ki jim grozi stečaj, in pravočasno poročanje o predhodnem financiranju, pri katerem obstaja 
tveganje neizterjave. Zato je možno, da so sredstva predhodnega financiranja, razkrita v 
letnem zaključnem računu, precenjena. 

zaključen 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.6.14 

V nasprotju s programom Obzorje 2020 uredba o 7. okvirnem programu za 
predhodnika Skupnega podjetja ECSEL nikoli ni predvidevala ali zahtevala tovrstnega 
poročanja. Opozoriti je treba, da je bilo v času skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC po 
razpravah z GD BUDG (med drugim) odločeno, da se te informacije ne vključijo v 
zaključni račun. 

3.6.19 

Čas ponovne aktivacije plačil v tretjem četrtletju leta 2020 je bil zunaj namena in 
nadzora Skupnega podjetja ECSEL zaradi nerešenega povezanega zahtevka, ki je bil 
potrjen šele v začetku septembra 2020. Vendar so bila od ponovne aktivacije vsa 
plačila izvršena s prednostno ponovno aktiviranimi odobritvami v skladu s finančnimi 
pravili Skupnega podjetja ECSEL. Skupno podjetje ECSEL je zavezano, da bo vse 
neporabljene odobritve plačil ponovno aktiviralo v treh proračunskih letih in jih 
prednostno uporabilo v skladu s svojimi finančnimi pravili. Skupno podjetje ECSEL 
ocenjuje, da bodo do konca leta 2021 vse preostale odobritve plačil iz operativnega 
proračuna ponovno aktivirane in porabljene. 

3.6.20 

Skupno podjetje ECSEL želi ponovno izpostaviti, da so bili sprejeti ukrepi za odpravo 
tega (ponavljajočega se) opažanja. Skupno podjetje ECSEL meni, da so ti ukrepi (letne 
pisne izjave nacionalnih organov za financiranje) ustrezni, kar je tudi potrdil 
proračunski organ. Ustanovni uredbi skupnih podjetij določata, da „lahko države 
članice ARTEMIS/ENIAC pri prejemnikih nacionalnih sredstev izvedejo kakršna koli 
druga preverjanja in revizije, če se jim zdi to potrebno, rezultate pa sporočijo 
Skupnemu podjetju ARTEMIS/ENIAC”. 

3.6.22 

Skupno podjetje ECSEL je opredeljene ugotovitve obravnavalo z zadevnimi upravičenci. 
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3.7. Skupno podjetje za industrijske 
panoge, ki temeljijo na rabi biomase 
(BBI) 

Uvod 

3.7.1. Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, (BBI) s 
sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 201470 za obdobje desetih let. Samostojno 
je začelo poslovati 26. oktobra 2015. 

3.7.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo v sektorju industrijskih panog, 
ki temeljijo na rabi biomase. Ustanovni člani so Evropska unija (EU), ki jo zastopa 
Komisija, in partnerji iz gospodarstva, ki jih zastopa konzorcij industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase (BIC). 

3.7.3. V tabeli 3.7.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju71. 

                                                      
70 Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja BBI 

(UL L 169, 7.6.2014, str. 130). 

71 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 
spletišču: www.bbi-europe.eu. 

http://www.bbi-europe.eu/
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Tabela 3.7.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 191,2 132,5 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 72,2 138,6 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 196,6 182,1 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 111,7 141,6 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 23 22 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz 
prejšnjih let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, 
namenske prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.7.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.7.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.7.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi72 in 
poročila o izvrševanju proračuna73 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.7.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
72 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

73 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.7.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.7.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.7.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.7.11. V tabeli 3.7.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za Skupno 
podjetje na koncu leta 2020. 

Tabela 3.7.2 – Prispevki članov za BBI (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 

podjetja (1)

Dodatne 
dejavnosti (2) Znižanja Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD RTD) 975,0 n. r. -140,0 835,0 603,2 n. r. n. r. n. r. 603,2

Zasebni člani (stvarni in denarni 
prispevki za upravne stroške)

462,1 2 234,7 n. r. 2 696,8 12,5 42,0 53,7 929,2 1 037,4

Zasebni člani (denarni prispevki za 
operativne stroške)

182,5 n. r. -140,0 42,5 3,3 n. r. n. r. n. r. 3,3

Skupaj 1 619,6 2 234,7 -280,0 3 574,3 619,0 42,0 53,7 929,2 1 643,9

(1) Ciljne vrednosti za stvarne prispevke za operativne programe in ciljne vrednosti za prispevke za upravne stroške, kot so dogovorjene v letnih delovnih načrtih Skupnega podjetja.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in pravnih sklepov)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)

(2) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča. Najmanjša ciljna vrednost v višini 1 755 milijonov EUR je bila povišana na 2 234,7 milijona EUR za zasebne člane, da bi se dosegla 
obveznost skupnih najmanjših prispevkov v višini 2 730 milijonov EUR.
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3.7.12. V skladu z ustanovno uredbo Skupnega podjetja bi morali člani iz panoge k 
operativnim stroškom Skupnega podjetja prispevati vsaj 182,5 milijona EUR denarnih 
sredstev. Ker člani iz panoge leta 2020 niso plačali nobenih dodatnih denarnih 
prispevkov za operativne stroške Skupnega podjetja, so ti ostali na enako nizki ravni 
kot ob koncu leta 2019, in sicer 3,25 milijona EUR. To kaže na to, da se Skupno podjetje 
srečuje s pomembnimi ovirami pri pridobivanju teh prispevkov in da minimalni cilj ne 
bo dosežen do konca programa Obzorje 2020. Zato je Komisija (GD RTD) zmanjšala 
svoje denarne prispevke za Skupno podjetje za 140 milijonov EUR. To znatno 
zmanjšanje prispevkov članov je pomenilo tveganje za uresničitev raziskovalnega in 
inovacijskega programa Skupnega podjetja za program Obzorje 2020. 

3.7.13. Do konca leta 2020 so skupni stvarni prispevki članov iz panoge za 
dodatne dejavnosti dosegli le 53 % minimalnega zneska 1 755 milijonov EUR, 
določenega v ustanovni uredbi Skupnega podjetja. Poleg tega so konec leta 2020, 
potem ko so bili objavljeni vsi razpisi v okviru programa Obzorje 2020, člani iz panoge 
poročali o stvarnih prispevkih k operativnim dejavnostim v višini 95,7 milijona EUR od 
433 milijonov EUR prevzetih obveznosti. To stanje kaže na veliko tveganje, da Skupno 
podjetje do konca programa Obzorje 2020 ne bo doseglo pričakovanih ciljnih vrednosti 
za stvarne prispevke članov iz panoge, kot so določeni v njegovi ustanovni uredbi in 
sprejetih letnih delovnih načrtih.  

3.7.14. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v 
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 100 % oziroma 85 %. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.7.15. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2020 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata v okviru 
notranje kontrole, je razvilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje kontrole in z 
njimi povezane značilnosti. 

3.7.16. Skupna revizijska služba Komisije je pristojna za naknadno revizijo plačil za 
projekte v okviru programa Obzorje 2020, ki jih je izvršilo Skupno podjetje. Na podlagi 
rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo do konca leta 2020, je Skupno podjetje 
poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 1,47 % in stopnji preostale napake v 
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višini 1,06 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna plačila)74. 
Komisija je v predlogu uredbe o programu Obzorje 2020 navedla75, da „meni, da je za 
stroške za raziskave v okviru Obzorja 2020 tveganje napake na letni osnovi med 2 %in 
5 % ob upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje 
kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega 
projekta, realističen cilj. Končni cilj je, da se stopnja preostalih napak ob zaključku 
programov čim bolj približa 2 %, po tem ko bo upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter 
popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

3.7.17. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 
da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij76. Podrobne revizije so v enem 
primeru pokazale, da je napaka v višini več kot 1 % revidiranih stroškov povezana z 
neupravičenim popravkom že prijavljenih in sprejetih stroškov dela v naslednjem 
obdobju poročanja. 

3.7.18. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je v prvi polovici leta 2020 
zaključil preiskavo, v kateri so bili odkriti dokazi o nepravilnostih in goljufijah pri 
dejavnostih dveh upravičencev, vključenih v projekte programa Obzorje 2020, vključno 
s projekti, ki jih sofinancira Skupno podjetje. Skupno podjetje je leta 2020 večinoma 
izvedlo priporočila urada OLAF v zvezi s temi upravičenci. To vključuje obdelavo 
izterjav, prekinitev sodelovanja zadevnih upravičencev v večini sporazumov o dodelitvi 
nepovratnih sredstev in aktivno preverjanje drugih potencialno problematičnih 
upravičencev. 

Opažanja o dobrem finančnem poslovodenju 

3.7.19. Z zasnovo razpisa Skupnega podjetja za zbiranje predlogov iz leta 2020 ni 
bila zagotovljena popolna pokritost štirih strateških predstavitvenih tem v skladu z 
raziskovalnim programom Skupnega podjetja v delovnem načrtu. Upravičene in visoko 
ocenjene predloge za eno od predstavitvenih tem je bilo treba zavrniti zaradi druge 
predstavitvene teme, za katero je bilo za sofinanciranje sprejetih več predlogov. 

                                                      
74 Letno poročilo Skupnega podjetja BBI o dejavnostih za leto 2020, str. 168. 

75 COM(2011) 809 final. 

76 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 
prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.7.20. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi.
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 

Status popravljalnega 
ukrepa 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Od minimalnega zneska 182,5 milijona EUR denarnih prispevkov77 je bilo ob koncu leta 2019 
plačanih le 3,25 milijona EUR. Ustanovna uredba Skupnega podjetja BBI78 je bila spremenjena, 
da bi se članom iz panoge omogočilo, da svoje denarne prispevke zagotavljajo na ravni 
projektov. Kljub tej spremembi še vedno obstaja veliko tveganje, da člani iz panoge do 
zaključka programa Skupnega podjetja BBI ne bodo dosegli minimalnega zneska denarnih 
prispevkov za operativne dejavnosti. Zato se je Komisija (GD RTD) konec leta 2018 odločila 
proračun Skupnega podjetja BBI za leto 2020, ki je znašal 205 milijonov EUR, zmanjšati za 
140 milijonov EUR79. 

n. r. 

2019 
Skupni znesek stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti v višini 916 milijonov EUR ob koncu 
leta 2019 je vključeval približno 216 milijonov EUR stvarnih prispevkov, ki so bili sporočeni za 
leto 2019, vendar zanje proces potrjevanja zaradi pandemije COVID-19 še ni bil zaključen. 

se izvaja 

                                                      
77 Člen 12(4) Statuta Skupnega podjetja BBI (Priloga I k Uredbi (EU) št. 560/2014). 

78 Uredba (EU) 2018/121 z dne 23. januarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 560/2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja BBI (UL L 22, 26.1.2018, str. 1). 

79 Ta znesek vključuje napovedano začasno ustavitev v višini 50 milijonov EUR v proračunu za leto 2017 in 20 milijonov EUR v proračunu za leto 2018. 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.7.12 

Pravni okvir, vzpostavljen izključno za Skupno podjetje BBI za pridobivanje finančnih 
prispevkov članov iz panoge, se je izkazal za neučinkovitega. V skladu s preteklim 
priporočilom Evropskega računskega sodišča se bodo pri oblikovanju prihodnjih javno-
zasebnih partnerstev upoštevale izkušnje Skupnega podjetja BBI. Vendar so v primeru 
Skupnega BBI te izkušnje pokazale tudi, da je pobuda, kljub znatnemu zmanjšanju 
denarnih prispevkov Evropske komisije in konzorcija industrijskih panog, ki temeljijo na 
rabi biomase (BIC), uspešno dosegla svoje strateške cilje. Rezultati in učinki 
financiranih projektov namreč že presegajo večino ciljev, določenih v strateškem 
inovacijskem in raziskovalnem programu Skupnega podjetja BBI, kar je potrdila 
nedavna študija neodvisnih zunanjih strokovnjakov. Letno poročilo o dejavnostih 
Skupnega podjetja BBI za leto 2020 vsebuje dodatne podrobnosti v zvezi s tem. 

3.7.13 

Skupni prispevki članov iz panoge Skupnega podjetja BBI so dejansko nekoliko pod 
ravnjo, pričakovano na tej stopnji pobude. Glede na napovedi za stvarne prispevke za 
druge dejavnosti (IKAA) in stvarne prispevke za operativne dejavnosti (IKOP) je bilo 
prvotno pričakovano, da bodo linearni, vendar nedavne izkušnje kažejo, da se te 
naložbe množično izvajajo ob koncu projektov Skupnega podjetja BBI. Poleg tega je 
pandemija covida-19 povzročila odložitev naložb in njihovega potrjevanja s strani 
zunanjih revizorjev.  

Po mnenju Skupnega podjetja BBI se bo ta vrzel v prihodnjih letih znatno zmanjšala, saj 
se bosta prijava in potrjevanje stvarnih prispevkov tako za druge kot za operativne 
dejavnosti znatno povečala v skladu z zaključkom projektov Skupnega podjetja BBI. 
Poleg tega so se člani iz panoge v svojih finančnih napovedih, ki so jih predstavili 
upravnemu odboru BBI, zavezali k dodatnim naložbenim ciljem za leto 2021 in pozneje. 
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3.8. Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) 

Uvod 

3.8.1. Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno 
junija 201480 za obdobje desetih let in je začelo samostojno poslovati 24. maja 2016.  

3.8.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo v železniškem sektorju. 
Ustanovni člani so Evropska unija (EU), ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz železniške 
panoge (ključni deležniki, vključno s proizvajalci železniške opreme, železniškimi 
podjetji, upravljavci infrastrukture in raziskovalnimi centri). Drugi subjekti lahko v 
Skupnem podjetju sodelujejo kot pridruženi člani. 

3.8.3. V tabeli 3.8.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju81. 

                                                      
80 Uredba Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja 

Shift2Rail (UL L 177, 17.6.2014, str. 9). 

81 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 
spletišču: www.shift2rail.org. 

http://www.shift2rail.org/
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Tabela 3.8.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 72,5 61,8 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 77,9 79,1 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 75,8 81,6 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 84,1 83,1 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 24 23 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz 
prejšnjih let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, 
namenske prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.8.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.8.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.8.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi82 in 
poročila o izvrševanju proračuna83 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.8.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
82 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

83 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.8.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.8.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.8.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.8.11. V tabeli 3.8.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za Skupno 
podjetje na koncu leta 2020. 

Tabela 3.8.2 – Prispevki članov za S2R (v milijonih EUR) 

 
Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.8.12. Skupno podjetje je do konca leta 2020 izvršilo 100 % odobritev za 
prevzem obveznosti in 80 % odobritev plačil, ki so bile na voljo za projekte programa 
Obzorje 2020. Stopnja izvrševanja operativnih odobritev plačil se je v primerjavi z 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD MOVE) 398,0 0,0 398,0 297,7 0,0 0,0 0,0 297,7
Zasebni člani 350,0 120,0 470,0 9,2 121,9 93,1 204,8 429,0
Skupaj 748,0 120,0 868,0 306,9 121,9 93,1 204,8 726,7

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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letom 2019 zmanjšala (88 %), saj enega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, 
dodeljenega v okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2020, do konca leta 2020 ni 
bilo mogoče podpisati, s tem povezano predhodno financiranje pa je bilo treba 
ustrezno odložiti. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.8.13. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Leta 2020 je izvedlo okvir 
Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Za letno 
samooceno in spremljanje uspešnosti kontrolnih dejavnosti, ki se zahtevata v okviru 
notranje kontrole, je razvilo relevantne kazalnike za vsa načela notranje kontrole in z 
njimi povezane značilnosti. 

3.8.14. V Sklepu upravnega odbora št. 07/2018 o sprejetju pravil o preprečevanju 
in obvladovanju nasprotij interesov, ki se uporabljajo za organe Skupnega podjetja, je 
določeno, da se na spletišču Skupnega podjetja objavijo posodobljeni življenjepisi in 
izjave o nasprotju interesov članov upravnega odbora Skupnega podjetja. Ker pa je 
informacije ustrezno predložilo le nekaj članov upravnega odbora, je bilo do konca 
leta 2020 mogoče objaviti le polovico življenjepisov in nobene izjave o nasprotju 
interesov. 

3.8.15. Skupna revizijska služba Komisije je pristojna za naknadno revizijo plačil za 
projekte v okviru programa Obzorje 2020, ki jih je izvršilo Skupno podjetje. Na podlagi 
rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec leta 2020, je Skupno podjetje 
poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 2,9 % in stopnji preostale napake v 
višini 1,99 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna plačila)84. 
Komisija je v predlogu uredbe o programu Obzorje 2020 navedla85, da „meni, da je za 
stroške za raziskave v okviru Obzorja 2020 tveganje napake na letni osnovi med 2 %in 
5 % ob upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje 
kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega 
projekta, realističen cilj. Končni cilj je, da se stopnja preostalih napak ob zaključku 
programov čim bolj približa 2 %, po tem ko bo upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter 
popravnih in obnovitvenih ukrepov.“ 

                                                      
84 Letno poročilo Skupnega podjetja S2R o dejavnostih za leto 2020, str. 189. 

85 COM(2011) 809 final. 
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3.8.16. Sodišče je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena 
plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2020, na ravni končnih upravičencev, 
da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij86. Pri teh podrobnih revizijah je bil 
odkrit en primer sistemske napake zaradi uporabe napačne metode izračuna 
prijavljenih stroškov dela. V drugem primeru je bila odkrita sistemska količinsko 
neopredeljiva slabost pri kontroli, ki se je nanašala na to, da upravičenec ni imel 
postopka potrjevanja za delovne ure, prijavljene kot namenjene projektu. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.8.17. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 

 

                                                      
86 Kar zadeva transakcije za izplačila nepovratnih sredstev, preizkušene pri upravičencih, je 

prag za poročanje o količinsko opredeljivih napakah 1 % revidiranih stroškov. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 

V odziv na priporočila, ki so jih izrekli ocenjevalci, je Skupno podjetje pripravilo akcijski 
načrt, ki ga je upravni odbor potrdil 28. junija 2018. Vsa priporočila iz vmesnega 
vrednotenja se sicer ne bodo obravnavala v okviru sedanjega programa finančnega okvira, 
vendar pa so se nekateri ukrepi iz akcijskega načrta že začeli, drugi pa so zdaj v skladu z 
njihovo naravo in sedanjim pravnim okvirom obravnavani v predlogu Komisije z dne 
23. februarja 2021, da se vzpostavi prihodnje evropsko partnerstvo za raziskave in inovacije 
na področju železnic. 

n. r. 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.8.14 

Skupno podjetje S2R je sprejelo naslednje ukrepe: 

- člani upravnega odbora so bili večkrat opozorjeni, naj predložijo manjkajoče 
izjave o nasprotju interesov; 

- junija 2021 je še vedno manjkalo 28 % življenjepisov in izjav o nasprotju 
interesov (12 od 43 sedanjih dejavnih predstavnikov); 

- na seji upravnega odbora 22. junija 2021 je bilo članom upravnega odbora 
predstavljeno poročilo o stanju. Pojasnjeno je bilo tudi, da za vsakega člana 
upravnega odbora, ki ne izpolnjuje zahtev v zvezi z izjavo o nasprotju interesov 
in življenjepisom, velja, da je dejansko v nasprotju interesov, kar vodi do 
izključitve iz postopka odločanja upravnega odbora. 

3.8.16 

Ugotovitev, da upravičenec ni vzpostavil postopka potrjevanja za dejansko opravljene 
ure, je bila opredeljena v poročilu o naknadni reviziji, ki jo je konec leta 2020 izvedla 
skupna revizijska služba Komisije, finančne prilagoditve pa niso bile zahtevane. V tem 
poročilu je bilo ugotovljeno, da je sistem evidentiranja časa, ki ga uporablja 
upravičenec, na splošno zanesljiv. Poleg tega je upravičenec potrdil, da bo sistem 
potrjevanja evidentiranja časa izboljšal, skupno podjetje S2R pa bo spremljalo 
napredek. 
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3.9. Skupno podjetje za evropsko 
visokozmogljivostno računalništvo 
(EuroHPC) 

Uvod 

3.9.1. Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) s 
sedežem v Luxembourgu je bilo ustanovljeno oktobra 2018 za obdobje do 
31. decembra 202687. Samostojno je začelo delovati 23. septembra 2020. 

3.9.2. Skupno podjetje je javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča združevanje 
virov iz Evropske unije (EU), evropskih držav in zasebnih partnerjev za razvoj 
visokozmogljivostnega računalništva v Evropi. Ustanovni člani Skupnega podjetja so 
EU, ki jo zastopa Komisija, sodelujoče države88 in dva zasebna partnerja, ki ju zastopajo 
Evropska tehnološka platforma za visokozmogljivostno računalništvo (ETP4HPC) in 
združenja na področju vrednosti velepodatkov (BDVA). 

                                                      
87 Uredba Sveta (EU) 2018/1488 z dne 28. septembra 2018 o ustanovitvi Skupnega podjetja za 

evropsko visokozmogljivostno računalništvo (UL L 252, 8.10.2018, str. 8). 

88 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Črna gora, 
Nizozemska, Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Turčija (vir: spletišče EuroHPC). 



134 

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) 

 

3.9.3. V tabeli 3.9.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju89. 

Tabela 3.9.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

 2020 2019 

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 181,5 n. r. 

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 509,1 n. r. 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 181,5 n. r. 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 509,1 n. r. 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 11 n. r. 

(1)  Razpoložljiv proračun vključuje neporabljene odobritve proračunskih sredstev iz prejšnjih 
let, ki jih je Skupno podjetje ponovno vneslo v proračun za tekoče leto, namenske 
prihodke in prerazporeditve v naslednje proračunsko leto. 

(2)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.9.4. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in upravičencev ter oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega podjetja. Rezultate tega 
dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, 
ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.9.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

                                                      
89 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 

spletišču: www.eurohpc-ju.europa.eu. 

http://www.eurohpc-ju.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.9.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi90 in 
poročila o izvrševanju proračuna91 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.9.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
90 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

91 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 



136 

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.9.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.9.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki
se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

3.9.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.

Opažanja o izvrševanju proračuna programa Obzorje 2020 

3.9.11. V tabeli 3.9.2 je predstavljen pregled prispevkov članov za Skupno
podjetje EuroHPC ob koncu leta 2020. 

Tabela 3.9.2 – Prispevki članov za EuroHPC (v milijonih EUR) 

Člani
Dejavnosti
Skupnega 
podjetja

Dodatne 
dejavnosti (1) Skupaj

Denarni 
prispevki

Stvarni 
prispevki – 

potrjeni

Stvarni prispevki – 
sporočeni, vendar 

ne potrjeni

Stvarni prispevki 
za dodatne 
dejavnosti

Skupaj

EU (GD CONNECT) 536,0 n. r. 536,0 190,9 0,0 0,0 n. r. 190,9
Sodelujoče države 486,0 n. r. 486,0 28,9 0,0 0,0 n. r. 28,9
Zasebni člani 422,0 n. r. 422,0 0,0 0,0 0,0 n. r. 0,0
Skupaj 1 444,0 n. r. 1 444,0 219,8 0,0 0,0 n. r. 219,8

(1) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.9.12. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v
okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2020 na voljo za projekte 
programa Obzorje 2020, je bila 95,5 % oziroma 22,5 %. Nizko stopnjo izvrševanja 

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2020)
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odobritev plačil je mogoče delno utemeljiti s tem, da je Komisija, celotni letni proračun 
za plačila prenesla na Skupno podjetje, ko je to 23. septembra 2020 postalo finančno 
samostojno.  

3.9.13. Konec leta 2020 so se zaradi zamud pri zaposlovanju ključnih uslužbencev 
in učinka pandemije COVID-19 na načrtovane stroške za informacijsko tehnologijo, 
komunikacije, službena potovanja, sestanke, prireditve in druge storitve znatno znižale 
stopnje izvrševanja proračuna za upravna plačila (ki pomenijo približno 1,5 % celotnega 
razpoložljivega proračuna), in sicer na 16,5 %. 

3.9.14. Za leto 2020 je bil proračun Skupnega podjetja za operativna plačila 
načrtovan za predhodno financiranje v zvezi z nabavo treh predhodnih elementov 
superračunalnikov na eksaravni in petih superračunalnikov na petaravni (približno 
135 milijonov EUR) ter za zaključene razpise za zbiranje predlogov (približno 
44 milijonov EUR). Vendar je bilo ob koncu leta 2020 plačila predhodnega financiranja 
mogoče izvršiti le za že sklenjeni pogodbi v zvezi s superračunalnikoma LEONARDO in 
PetaSC v višini približno 34 milijonov EUR ter za sklenjene sporazume o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini približno 6 milijonov EUR. Posledica tega je bila nizka 
stopnja izvrševanja odobritev operativnih plačil v višini 22,6 %. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.9.15. Skupno podjetje je uvedlo zanesljive postopke predhodnih kontrol na 
podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Konec leta 2020 je 
večinoma izvedlo okvir Komisije za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje 
kontrole. Toda v zvezi z načeli kontrole, povezanimi z oceno tveganja, ter dejavnostmi 
kontrole in spremljanja mora Skupno podjetje še dokončati več ukrepov za zagotovitev 
njihovega uspešnega delovanja. 

3.9.16. Do konca leta 2020 ni niti razvilo zanesljivih postopkov za potrjevanje in 
certificiranje stvarnih prispevkov, ki so jih prijavili njegovi zasebni člani in sodelujoče 
države, niti ni vzpostavilo ustreznega računovodskega postopka za pripoznanje teh 
stvarnih prispevkov. Zaradi takšnega stanja Skupno podjetje ne more upravljati in 
spremljati doseganja minimalne ravni stvarnih prispevkov, ki jih morajo zagotoviti ti 
zasebni člani in sodelujoče države, ter poročati o tem. 
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Druge zadeve 

3.9.17. Glede na trenutno delovno obremenitev Skupnega podjetja v zvezi z 
upravnimi in operativnimi postopki ter začetek njegovih prvih pomembnih dejavnosti 
Sodišče meni, da ima trenutno premalo zaposlenih. V organizacijski strukturi za 
leto 2020 se je Skupno podjetje osredotočilo predvsem na zagotavljanje glavnih 
operativnih procesov in nalog, vendar ni upoštevalo potrebe po ključnih upravnih 
uslužbencih, zlasti vodji uprave in financ ter vodji notranje kontrole in revizijskega 
usklajevanja. Če Skupno podjetje tega pomanjkanja virov na bo obravnavalo, obstaja 
tveganje, da se bo srečevalo s slabostmi v finančnem, proračunskem in kadrovskem 
upravljanju, pa tudi v postopkih notranje kontrole za operativna plačila in stvarne 
prispevke. Poleg tega lahko zaradi velikega deleža pogodbenih uslužbencev (74 %) v 
bližnji prihodnosti pride do velike fluktuacije zaposlenih, s čimer se bo pritisk na 
razmere zaradi prekarnih zaposlitev še povečal. 
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Odgovor Skupnega podjetja 
Skupno podjetje se je seznanilo s poročilom Sodišča. 
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Skupno podjetje, ki deluje v okviru 

EURATOM 
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3.10. Evropsko skupno podjetje za ITER 
in razvoj fuzijske energije (F4E) 

Uvod 

3.10.1. Evropsko skupno podjetje za ITER92 in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo 
ustanovljeno aprila 2007 za obdobje 35 let93. Ena od glavnih nalog Skupnega podjetja 
je zagotoviti prispevek Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) Mednarodni 
organizaciji za fuzijsko energijo ITER (ITER-IO), ki je odgovorna za izvajanje projekta 
ITER. Glavne fuzijske naprave so bile zgrajene v Cadarachu v Franciji, sedež Skupnega 
podjetja pa je v Barceloni. 

3.10.2. Ustanovni člani Skupnega podjetja so Euratom, ki ga zastopa Komisija, 
države članice Euratoma in Švica, ki je sklenila sporazum o sodelovanju z Euratomom. 

                                                      
92 Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor. 

93 Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega 
podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 
30.3.2007, str. 58), kakor je bila spremenjena s Sklepom Sveta (Euratom) 2013/791 z dne 
13. decembra 2013 (UL L 349, 21.12.2013, str. 100), Sklepom Sveta (Euratom) 2015/224 z 
dne 10. februarja 2015 (UL L 37, 13.2.2015, str. 8) in Sklepom Sveta (Euratom) 2021/281 z 
dne 22. februarja 2021 (UL L 62, 23.2.2021, str. 41). 
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3.10.3. V tabeli 3.10.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju94.

Tabela 3.10.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju 

2020 2019 

Odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR) 794,8 721,1 

Odobritve za prevzem obveznosti v proračunu 
(v milijonih EUR) 878 689,5 

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1) 816,5 761,2 

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti 
(v milijonih EUR) (1) 885,7 729,7 

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 435 439 

(1) Razpoložljivi proračun vključuje prenose upravnih obveznosti in namenskih prejemkov, ki
jih upravni odbor še ni potrdil.

(2) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni
strokovnjaki.

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje 

3.10.4. Ob koncu leta 2020 je stopnja izvrševanja razpoložljivih odobritev za
prevzem obveznosti in odobritev plačil znašala 100 % oziroma 98 %. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.10.5. Revizijski pristop Sodišča zajema analitične revizijske postopke,
neposredno preizkušanje podatkov transakcij na ravni Skupnega podjetja in 
upravičencev ter oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Skupnega 
podjetja. Rezultate tega dela dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih 
revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Skupnega podjetja. 

3.10.6. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 155 je sestavni del 
mnenja. 

94 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Skupnega podjetja je na voljo na njegovem 
spletišču: www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.10.7. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja, ki ga sestavljajo računovodski izkazi95 in 
poročila o izvrševanju proračuna96 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

(b) zakonitost in pravilnost z zaključnim računom povezanih transakcij, kot je 
zahtevano v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.10.8. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja 
njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, 
denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 
finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 
Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni 
sektor. 

                                                      
95 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

96 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 



144 

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.10.9. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, 
ki se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in 
pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.10.10. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, 
ki se je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

Poudarjene zadeve 

3.10.11. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje iz odstavkov 3.10.8 in 3.10.10, 
Sodišče opozarja na odstavke 3.10.13 do 3.10.15, v katerih je navedeno, da je v 
zaključnem računu Skupnega podjetja za proračunsko leto 2020 razkrita ocena 
skupnih stroškov Skupnega podjetja za izpolnitev obveznosti glede rezultatov za 
projekt ITER, ki po ocenah znaša 17,97 milijarde EUR. Spremembe ključnih 
predpostavk za oceno in izpostavljenost tveganju pa bi lahko povzročile znatno 
povečanje stroškov in/ali nadaljnje zamude pri izvajanju projekta ITER. 

3.10.12. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o oceni stroškov ob zaključku v zvezi s projektom ITER 

3.10.13. Skupno podjetje izračunava oceno skupnih stroškov za dokončanje 
svojih obveznosti glede rezultatov za projekt ITER v letu 2042, t. i. oceno ob zaključku. 
Konec leta 2020 je te skupne stroške ocenilo na 17 968 milijonov EUR (v vrednostih iz 
leta 2020). To je vsota skupnih izvršenih plačil ob koncu leta 2020, ki znašajo 
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7 345 milijonov EUR, in ocenjenih prihodnjih plačil, ocenjenih na 10 623 milijonov EUR 
(v vrednostih iz leta 2020). 

3.10.14. V primerjavi z zaključnim računom za leto 2019, v katerem je bila ocena 
stroškov za dokončanje predstavljena samo v kreditnih točkah ITER, je Skupno podjetje 
v zaključnem računu za leto 2020 znatno izboljšalo kakovost informacij, saj je oceno 
stroškov za dokončanje predstavilo v eurih in vrednostih iz leta 2020, vključno z 
učinkom brexita in COVID-19. Spremembe ključnih predpostavk za oceno in 
izpostavljenost tveganju pa lahko pomenijo znatno povečanje stroškov in nadaljnje 
zamude pri izvajanju projekta. To je ponazorjeno s spodnjimi primeri. 

o Zahteve glede jedrske varnosti: Skupno podjetje sicer sodeluje z ITER-IO, da bi 
zagotovilo, da so pri zasnovi upoštevane različne zahteve glede jedrske varnosti, 
vendar pa ima končno pristojnost francoski organ za jedrsko varnost in morebitne 
prihodnje spremembe varnostnih zahtev bi lahko imele velik učinek na stroške, 

o ocena stroškov za kompleks vroče celice: to ni bilo pregledano in sedanja stopnja 
izdelanosti zahtev glede zasnove ITER-IO Skupnemu podjetju F4E ne omogoča 
priprave verodostojne ocene stroškov, 

o spremembe zahtev: čeprav se bodo vse potrebne spremembe financirale iz 
rezervnih zmogljivosti (tj. rezervnega sklada ITER ali nerazdeljenega proračuna 
ITER) in je Skupno podjetje ugotovilo pozitiven učinek te politike, jih ni mogoče 
zmanjšati na nič. Te spremembe lahko pomenijo dodatne zamude in stroške za 
tekoče in prihodnje gradbene dejavnosti. 

3.10.15. Skupno podjetje je ocenilo, da je bil učinek pandemije COVID-19 resen, 
vendar ne znaten. Do aprila 2021 je zaradi pandemije pri nekaterih dobavah prišlo do 
zamud, dolgih do štiri mesece, zaradi česar so se stroški celotnega projekta ITER 
povečali za približno 47 milijonov EUR (v vrednostih iz leta 2008). Če se bo pandemija 
leta 2021 še poslabšala, so možne nadaljnje posledice. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.10.16. Naslednje ugotovitve se nanašajo na lokalni aplikaciji IT Skupnega 
podjetja, ki se uporabljata za upravljanje pravnih obveznosti in pogodb (DACC) ter za 
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upravljanje dokumentov (IDM)97. Ugotovitve se ne nanašajo na sisteme in delovne 
postopke centralnega finančnega informacijskega sistema Komisije (ABAC), temveč na 
odgovorne odredbodajalce Skupnega podjetja na vseh ravneh in uradnike Skupnega 
podjetja, ki jih nadomeščajo. 

3.10.17. Skupno podjetje si je z leti zelo prizadevalo za uvedbo elektronskega 
sistema za upravljanje dokumentov. Izvršni direktor Skupnega podjetja je konec 
marca 2020 sklenil, da se napredni elektronski podpisi v aplikaciji DACC ne bi smeli 
uporabljati le za upravljanje in podpisovanje sprememb pogodb, temveč tudi za 
prvotne pogodbe kot začasni upravni ukrepi med pandemijo COVID-19. 

3.10.18. Na splošno je ta ukrep Skupnemu podjetju omogočil ohranjanje 
neprekinjenega poslovanja, njegovim uslužbencem pa delo na daljavo od začetka 
pandemije COVID-19. Vendar Skupno podjetje svojih lokalnih aplikacij IT ni v celoti 
uskladilo z internimi procesi za prenos pooblastil. Kot je opisano v naslednjih odstavkih, 
je še treba odpraviti bistvene slabosti v zvezi s: 

o pravnimi vidiki, povezanimi z izvrševanjem okvira Skupnega podjetja za prenos 
pooblastil in uporabo naprednih elektronskih podpisov, 

o tehničnimi vidiki, povezanimi s tehnično ureditvijo (pravicami dostopa 
uporabnikov) aplikacij DACC in IDM za odgovorne odredbodajalce; uporabo 
računov z virtualnimi identitetami in vmesniki aplikacij, 

o vidiki notranje kontrole, povezanimi s skladnostjo lokalnih sistemov IT s prenosom 
pooblastil za avtorizacijo ter pravilnostjo računovodskih in finančnih podatkov v 
računovodskem sistemu Skupnega podjetja. 

3.10.19. V nasprotju z delovnim postopkom sistema ABAC z aplikacijo DACC ni 
mogoče dokazati, da so uslužbenci pravilno razumeli vsebino dokumenta in da so se 
strinjali, da ga podpišejo z osebnim podpisom.  

3.10.20. Skupno podjetje je v svojem centraliziranem sistemu avtentikacije za 
upravljanje pogodb poleg posameznih uporabniških računov ustvarilo tudi skupinske 
uporabniške račune z virtualnimi identitetami, da bi olajšalo upravljanje svojih lokalnih 
aplikacij IT (DACC in IDM). Vendar se je do konca leta 2020 funkcijski skupinski račun, 
ustvarjen za direktorja F4E, uporabljal tudi za potrjevanje in podpisovanje različnih 

                                                      
97 Pri opažanjih niso upoštevane nedavne spremembe, ki jih je Skupno podjetje leta 2021 

uvedlo za zmanjšanje ugotovljenih tveganj. 
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pomembnih dokumentov. Ta praksa je v nasprotju s temeljnimi načeli politike 
Skupnega podjetja v zvezi z upravljanjem dostopa do IKT, ki jasno zahteva, da so 
uporabniški računi edinstveni in povezani z enim samim uporabnikom. Zato to šteje za 
kritično slabost notranje kontrole, saj vsem osebam, vključenim v skupinski račun, 
omogoča izvajanje dejanj, ki so rezervirana izključno za odgovorne odredbodajalce. 

3.10.21. Namen okvira Skupnega podjetja za prenos pooblastil je centralizirati 
prenose pooblastil na odgovorne odredbodajalce, med drugim pa okvir tudi zagotavlja 
posodobljen pregled vseh odobrenih prenosov pooblastil in ureditev v zvezi z 
nadomeščanjem v F4E. Vendar se ob koncu leta 2020 z okvirom za prenos pooblastil v 
lokalnih aplikacijah IT Skupnega podjetja (DACC in IDM) niso avtomatsko vzpostavili 
tehnični prenosi pooblastil (tj. uporabniške pravice za odobritev transakcij), temveč se 
je zanašalo na to, da bo vsak odredbodajalec izbral ustrezno osebo, na katero bo 
prenesel pooblastila, na podlagi okvira, ki ga je odobri direktor Skupnega podjetja. 
Poleg tega so pristojnosti za prenos pooblastil, ki so določene v pogodbah (tj. za podpis 
zavezujočih odločitev pod določenimi pogoji), dodeljene uslužbencem Skupnega 
podjetja, ki niso odredbodajalci (tj. uradniki, pristojni za pogodbe). To se ne odraža v 
okviru Skupnega podjetja za prenos pooblastil. 

3.10.22. Za razliko od delovnega postopka sistema ABAC aplikacija DACC nikoli ni 
bila predmet revizije notranje kontrole, s katero bi se zagotovila skladnost pravic 
uporabnikov za avtorizacije transakcij s prenosom pooblastil, dodeljenih uslužbencem. 
Zaradi tega obstaja veliko tveganje, da neskladnosti, ki so posledica kršitev politike 
Skupnega podjetja o prenosu pooblastil, morda niso bile ugotovljene niti odpravljene. 

3.10.23. Čeprav je Skupno podjetje leta 2016 začelo uporabljati aplikacijo 
informacijske tehnologije DACC za upravljanje pravnih obveznosti in pogodb (leta 2020 
tudi za prvotne pogodbe) in s tem za dodaten vir za računovodske in finančne podatke, 
od leta 2013 ni bila izvedena nobena validacija računovodskega sistema Skupnega 
podjetja. To je v nasprotju s finančno uredbo Skupnega podjetja, na podlagi katere je 
treba računovodski sistem validirati, kadar koli pride do večje spremembe. 

3.10.24. Sodišče opozarja na načrtovano revizijo Službe Komisije za notranjo 
revizijo v zvezi s prenosom pooblastil, učinkovitostjo odločanja v F4E in mehanizmi 
sodelovanja z Generalnim direktoratom Komisije za energetiko, ki se je začela v 
začetku junija 2021. 
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Opažanja o postopkih zaposlovanja 

3.10.25. Postopki Skupnega podjetja za zaposlovanje v letu 2020 niso bili dovolj 
transparentni pri pripravi končnega ožjega seznama kandidatov, ki se povabijo v 
naslednjo fazo ocenjevanja (razgovor in pisni preizkus). Zlasti ni jasno, kako je izbirna 
komisija upoštevala dodatna merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor. 

Druge zadeve 

3.10.26. Metoda izračuna prispevkov članov za leto 2020, ki jo je uporabljalo 
Skupno podjetje, ni bila v skladu z ustreznimi določbami njegove finančne uredbe. 
Namesto da bi Skupno podjetje uporabilo ocene prispevkov, kot jih je sprejel upravni 
odbor Skupnega podjetja, je prispevke zaračunavalo na podlagi še nesprejetega 
osnutka ocene. 

3.10.27. Skupno podjetje uporablja lastni portal za e-javno naročanje, ki ni v 
celoti usklajen z rešitvijo Komisije za e-javno naročanje. S prihodnjimi izboljšavami 
orodja podjetja F4E za e-javno naročanje bi lahko prišlo do nepotrebnega podvajanja s 
prizadevanji in naložbami Komisije za razvoj. To ne bi bilo v podporo načelu enotnega 
„območja izmenjave elektronskih podatkov” za udeležence, kot je predvideno v 
finančni uredbi EU.  

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.10.28. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz 
prejšnjih let, je v Prilogi. 



149 

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Pripombe Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Proračun za poglavje 3.4 – Drugi operativni odhodki – se uporablja za različne kategorije 
odhodkov (tj. odhodke za pogodbene in interne človeške vire, odhodke za misije, odhodke 
za pravno podporo itd.). Za zagotovitev spoštovanja proračunskih načel preglednosti in 
specifikacije bi bilo treba za vsako kategorijo odhodkov ustvariti ločeno proračunsko 
poglavje. 

zaključen 

2019 

Pri enem postopku za oddajo javnega naročila visoke vrednosti so bili sprva objavljeni 
razporedi in roki nerealistični. V enem primeru zaradi upravnega bremena, povezanega z 

dokazovanjem enakovrednosti glede na specifično potrdilo, ki se zahteva v okviru izbirnega 
merila, potencialni izvajalci, ki imajo ekvivalentna potrdila, morda niso predložili ponudb. 

n. r. 

2019 
Skupno podjetje vsako leto oceni zunanji skupina strokovnjakov. Skupina strokovnjakov je 
ugotovila več problemov in tveganj na ravneh višjega vodstva in poslovne kulture. Če to ne 
bo rešeno, bi lahko negativno vplivalo na delo uslužbencev. 

se izvaja 
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Leto Pripombe Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

F4E zaradi omejitve kadrovskega načrta v zvezi s statutarnimi uslužbenci vse pogosteje 
uporablja pogodbene vire ali zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu 
dejavnosti. Leta 2019 je raven teh virov že dosegla približno 62 % statutarnih uslužbencev 
Skupnega podjetja. Kadrovska služba Skupnega podjetja nima posodobljenih informacij o 
številu teh virov, saj je njihovo upravljanje decentralizirano na ravni enote ali direktorata. 
Te razmere predstavljajo za Skupno podjetje bistveno tveganje v zvezi z ohranjanjem 
ključnih kompetenc, nejasno odgovornostjo, možnimi sodnimi spori in manjšo 
učinkovitostjo uslužbencev zaradi decentraliziranega upravljanja. 

se izvaja 
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Leto Pripombe Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

V letu 2019 je upravni odbor Skupnega podjetja F4E imenoval ad hoc skupino za pregled 
sistema poročanja Skupnega podjetja in pripravo predlogov za potrebne spremembe. Ad 
hoc skupina je predlagala uvedbo novega sistema metode prislužene vrednosti, upravni 
odbor Skupnega podjetja F4E pa je aprila 2019 predlog podprl98. Vendar pa v predlaganem 
sistemu metode prislužene vrednosti niso upoštevana vsa priporočila neodvisnih 
strokovnjakov99, s sistemom pa se poleg tega ne zagotavljajo jasne informacije o tem, 
kakšen tehnični napredek je bil dosežen glede na dotlej nastale stroške v zvezi s skupnimi 
obveznostmi Skupnega podjetja glede rezultatov za projekt ITER. Glede na velik pomen 
novega sistema metode prislužene vrednosti pri spremljanju smotrnosti je ključno, da 
Skupno podjetje spremlja njegovo uspešnost med fazo izvajanja in obvesti upravni odbor, 
kadar koli se pojavijo bistveni problemi. 

zaključen 

                                                      
98 Upravni odbor F4E št. 43 z dne 5. aprila 2019. 

99 Sedma letna ocena neodvisne skupine za pregled (30. november 2018), str. 30 in 31. 
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Odgovor Skupnega podjetja 
3.10.16 do 3.10.20  

Platforma podjetja F4E za upravljanje pogodb DACC (kratica za odstopanja, amandmaje 
in spremembe pogodb) je sistem elektronske izmenjave, ki je bil razvit za obravnavo 
kritičnih priporočil Službe Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS) iz leta 2014 v 
zvezi s spremembami pogodb. Prva različica orodja je bila objavljena leta 2016 in je bila 
namenjena poenotenju odstopanj/sprememb pri amandmajih (pravna zaveza) in 
zagotovitvi nadzora nad spreminjanjem pogodb podjetja F4E. Orodje je bilo zasnovano 
tudi za spremljanje stroškov pogodbenih sprememb v primerjavi z oceno ob zaključku 
in njenimi rezervacijami za tveganja. V drugi fazi je bilo orodje nadalje razvito, in sicer 
je to vključevalo tudi komercialne spremembe (npr. izmenjavo dopisov), komercialne 
aktivacije (npr. sprostitev opcij) in spremembe okvirnih pogodb itd. Zaradi razmer v 
zvezi s covidom-19 je bil kot prednostno razvit dodatni modul, ki omogoča neposredno 
spletno podpisovanje pogodb, objavljen pa je bil aprila 2020 za operativne pogodbe. Za 
upravne pogodbe so bili od začetka leta 2021 uvedeni različni moduli. Kar zadeva 
tehnične zahteve takšnega elektronskega sistema, je podjetje F4E upoštevalo zahteve 
iz finančne uredbe podjetja F4E (sedanji člen 88) s sklicevanjem na splošno finančno 
uredbo (sedanji člen 148). V začetku leta 2021 je koordinator notranje kontrole 
podjetja F4E v okviru letne ocene sistema notranje kontrole podjetja F4E odkril napake 
v zvezi s fazo podpisovanja nekaterih operativnih pogodb v DACC. Podjetje F4E je 
opredelilo nekatere transakcije, pri katerih so vodilni delavci zaprosili drugo osebo, naj 
v njihovem imenu odobri pravno obveznost v DACC. Takšno ravnanje v notranjem 
finančnem okviru podjetja F4E za prenose finančnih pooblastil in nadomeščanje ni 
predvideno, zato ni v skladu s finančno uredbo podjetja F4E. 

Čeprav se pogodbe v španskem in francoskem pravu še vedno štejejo za zakonite, je to 
vprašanje razkrilo resne pomanjkljivosti v sistemih notranje kontrole podjetja F4E. 
Posledično je direktor podjetja F4E v svojo letno izjavo o zanesljivosti za leto 2020 
vključil količinsko neopredeljen pridržek iz razlogov, povezanih z ugledom.  

Kljub temu podjetje F4E potrjuje, da bo oddelek za notranjo revizijo podjetja F4E od 
leta 2021 dalje razširil obseg svojega letnega pregleda pravic dostopa do sistema ABAC, 
tako da bo vključeval tudi DACC. Poleg tega je Služba za notranjo revizijo junija 2021 
začela revizijo „Prenosov pooblastil in gospodarnosti odločanja v podjetju F4E ter 
mehanizmi sodelovanja z GD ENER”. Obe zavezi bosta prispevali k povečanju 
trenutnega zagotovila o skladnosti s politiko prenosa pooblastil in sistemom notranje 
kontrole v podjetju F4E. 
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Medtem je podjetje F4E sprejelo takojšnje korektivne ukrepe za odpravo teh 
pomanjkljivosti in zagotovilo, da se te napake ne bodo ponovile. Ti vključujejo 
okrepitev finančnih pregledov in kontrol v okviru DACC ter ozaveščanje osebja v 
podjetju F4E.  

3.10.21 

V zvezi s prenosom pooblastil, ki jih pogodbe zagotavljajo drugim uslužbencem, ki niso 
RAO, se ta nanašajo izključno na dnevne dejavnosti upravljanja pogodbe in ne 
spreminjajo pogodbe kot take. Skupno podjetje F4E bo posodobilo zadevno določbo v 
vzorčni pogodbi. 

3.10.22 

Podjetje F4E potrjuje, da zaradi dajanja zagotovil potrjevanje uporabniške pravice 
izvaja tretja oseba. 

3.10.23 

Podjetje F4E potrjuje, da se bo potrjevanje računovodskih sistemov začelo leta 2021. 
Vendar želi podjetje F4E poudariti, da DACC ni samodejno sinhroniziran z ABAC. Vsi 
podatki, vneseni v računovodski sistem, se potrjujejo v skladu s sistemom notranje 
kontrole: za zagotavljanje kakovosti računovodskih podatkov so vzpostavljene 
predhodne in naknadne kontrole. 

3.10.25  

Podjetje F4E je še naprej razvijalo postopke zaposlovanja. Od začetka leta 2021 ti 
vključujejo celovite kvantitativne ocene prijav. 

3.10.26  

Podjetje F4E je sprejelo ukrepe, zlasti odobritev osnutka enotnega programskega 
dokumenta za naslednje leto na zadnjem upravnem odboru v letu, s čimer naj bi 
preprečili ponovitev te težave. 

3.10.27  

Podjetje F4E se je odločilo za uvedbo komercialnega standardnega orodja za 
elektronsko oddajo ponudb, ker je imelo orodje Komisije omejeno področje uporabe 
(samo za odprte postopke) ter veliko število sporočenih incidentov in vprašanj v zvezi s 
stabilnostjo. Ko bo orodje, ki ga ponuja Komisija, zajemalo vse vrste postopkov javnega 
naročanja, pomembne za podjetje F4E, in se bo stopnja incidentov zmanjšala, bo 
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podjetje F4E ocenilo morebiten prehod na orodja Komisije in sprejelo odločitev na 
podlagi operativnih zahtev podjetja F4E. Poleg tega je komercialno standardno orodje 
podjetja F4E v celoti skladno z določbami direktiv EU o javnih naročilih. Zagotavlja 
brezplačen elektronski dostop do javnih razpisov, ki jih objavi podjetje F4E, ter je 
povezano z elektronskimi obvestili TED in spletiščem TED, kjer se objavljajo obvestila o 
javnih naročilih podjetja F4E. 
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sodišča, v Luxembourgu 21. septembra 2021. 

Za Evropsko računsko sodišče 

Klaus-Heiner LEHNE 
predsednik 
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