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Poglavje 1
Skupna podjetja EU in revizija Evropskega
računskega sodišča

5

Uvod
1.1. Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je zunanji revizor financ

Evropske unije 1 . V tej funkciji deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU, pri
čemer pomaga izboljševati njeno finančno poslovodenje. 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

2021, ki jo je opravilo Sodišče. Poročilo ima naslednjo strukturo:
o

v poglavju 1 so opisana skupna podjetja, vključno z razvojem dogodkov na tem področju
po letu 2021, in narava revizij Sodišča,

o

v poglavju 2 so predstavljeni splošni rezultati revizije in analiza stanja v skupnih podjetjih
na področju človeških virov,

o

v poglavju 3 so za vsakega od devetih skupnih podjetij navedeni izjava o zanesljivosti in
mnenja Sodišča v zvezi z zanesljivostjo zaključnih računov skupnih podjetij ter
zakonitostjo in pravilnostjo z izkazi povezanih prihodkov in plačil, pa tudi 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 2021, 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 devet skupnih
podjetij,

o

revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij
za devet skupnih podjetij.

1

Členi 285 do 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), UL C 202, 7.6.2016, str. 1.
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1.5. Kljub temu je Sodišče, ne da bi bila zato vprašljiva revizijska mnenja, v odstavkih o
drugih zadevah in poudarjanju zadev poudarilo področja, ki so za bralca pomembna, ter v
opažanjih obravnavalo področja, na katerih so možne izboljšave.
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Skupna podjetja EU
1.6. Skupna podjetja so partnerstva med Komisijo in zadevnimi panogami, ki v nekaterih

primerih vključujejo tudi raziskovalne ali medvladne organizacije in sodelujoče države. Glavna
naloga skupnih podjetij je spodbujati prenos znanstvenih spoznanj v prebojne inovacije, ki jih
je mogoče tržiti, in sicer v okviru strateške vizije, ki si jo skupna podjetja delijo s partnerji iz
panoge in s področja raziskav. Poleg tega je naloga skupnih podjetij tudi to, da se odzivajo na
evropske socialne izzive, ki jih zadevne panoge trenutno ne obravnavajo dovolj.

Skupna podjetja, ki delujejo v okviru večletnih programov EU za
raziskave in inovacije
Razvoj skupnih podjetij, ki delujejo v okviru programov EU za raziskave
in inovacije

1.7. V okviru programov za raziskave in inovacije v večletnem finančnem okviru imajo

skupna podjetja ločene pravne osebnosti ter na svojem strateškem področju raziskav
sprejmejo lasten načrt za raziskave in inovacije, ki ga izvajajo z razpisi za zbiranje predlogov ali
javnimi naročili.

1.8. Na sliki 1.1 je prikazan razvoj skupnih podjetij od ustanovitve prvih šestih v sedmem

okvirnem programu za raziskave in tehnološki razvoj (7. OP) večletnega finančnega okvira za
obdobje 2007–2013, ki so mu sledili program Obzorje 2020 večletnega finančnega okvira za
obdobje 2014–2020 ter programa Obzorje Evropa in Digitalna Evropa večletnega finančnega
okvira za obdobje 2021–2027.
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Slika 1.1 – Razvoj skupnih podjetij EU
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Svetovno zdravje EDCTP3

Evropsko visokozmogljivostno računalništvo

Evropski kompetenčni center za
kibernetsko varnost

Vir: Sodišče na podlagi uredb Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij

1.9. Skupna podjetja, ki delujejo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027,

izvajajo svoj specifičen načrt za raziskave in inovacije na področju prometa, energije, zdravja,
industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase, elektronskih komponent, superračunalništva
in omrežnih sistemov. Bila so na novo ustanovljena na podlagi uredb Sveta, navedenih v
nadaljevanju.

1.10. Svet je novembra 2021 sprejel enotni temeljni akt, s katerim je za obdobje do

31. decembra 2031 ustanovil devet skupnih podjetij za izvajanje ukrepov v okviru večletnega
programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v novem večletnem finančnem okviru
(2021–2027) 2 . Glede na splošni cilj naj bi bila skupna podjetja v okviru programa Obzorje
Evropa v primerjavi s prejšnjimi programi bolj usmerjena k specifičnim ciljem ter imela bolj
ambiciozna partnerstva z zadevnimi panožnimi sektorji. Sedem skupnih podjetij, ki so delovala
že v okviru programa Obzorje 2020 (SESAR, ECSEL, IMI2, Čisto nebo 2, GCV 2, Shift2Rail in BBI),
bo delovalo tudi v okviru programa Obzorje Evropa, in sicer kot novi pravni subjekti z novimi
imeni in spremenjenimi pristojnostmi. Na novo ustanovljeni pa sta bili dve skupni podjetji:
2

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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Pametna omrežja in storitve (SNS) ter Svetovno zdravje, ki je naslednik partnerstva evropskih
držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja.

1.11. Maja 2021 je bil s posebno uredbo ustanovljen Evropski kompetenčni center za

kibernetsko varnost (ECCC) 3 . Vendar bodo ta tri nova skupna podjetja (SNS, Svetovno zdravje
in ECCC) prvič revidirana šele po tem, ko bodo postala finančno samostojna, do česar pa naj bi
prišlo leta 2023.

1.12. Svet je julija 2021 sprejel novo ustanovno uredbo za Skupno podjetje za evropsko

visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) 4 v novem večletnem finančnem okviru (2021–
2027), s katero je njegovo življenjsko dobo podaljšal do 31. decembra 2033. Skupno podjetje
EuroHPC bo za podporo pridobitvi, uvedbi, nadgradnji in delovanju infrastrukture za
superračunalnike in kvantne računalnike prejelo dodatna sredstva v višini približno
2 milijard EUR iz programa Digitalna Evropa in 200 milijonov EUR iz Instrumenta za
povezovanje Evrope (IPE).

1.13. Poleg tega je Komisija februarja 2022 predlagala preoblikovanje Skupnega podjetja

za ključne digitalne tehnologije v Skupno podjetje za čipe. To bo imelo dodatne pristojnosti za
izvajanje dejavnosti krepitve zmogljivosti v okviru pobude Čipi za Evropo v večletnem
finančnem okviru za obdobje 2021–2027. V zvezi s tem bo s proračunom iz programa Digitalna
Evropa spodbujalo razvoj inovativnih polprevodniških tehnologij naslednje generacije in krepilo
evropske zmogljivosti za proizvodnjo čipov 5 .

Prispevki k skupnim podjetjem, ki delujejo v okviru programov EU za
raziskave in inovacije

1.14. Vsi člani prispevajo k financiranju raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti skupnih

podjetij. Po eni strani Komisija zagotavlja denarna sredstva iz programov EU za raziskave in
inovacije za financiranje načrtov skupnih podjetij za raziskave in inovacije. Po drugi strani pa
zasebni člani, ki delujejo v zadevnih panogah in na področju raziskav, zagotavljajo stvarne
prispevke z izvajanjem raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti skupnih podjetij, v katera vlagajo
lastne finančne in človeške vire, sredstva in tehnologije. V nekaterih primerih k dejavnostim
3

Uredba (EU) 2021/887 z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Evropskega industrijskega,
tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost ter Mreže
nacionalnih koordinacijskih centrov.

4

Uredba Sveta (EU) 2018/1173 z dne 13. julija 2021 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
evropsko visokozmogljivostno računalništvo in razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1488.

5

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2021/2085 o ustanovitvi skupnih
podjetij v okviru Obzorja Evropa v zvezi s Skupnim podjetjem za čipe, COM(2022) 47 final z
dne 8. februarja 2022.
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skupnih podjetij finančno prispevajo tudi sodelujoče države ali medvladne organizacije. Tako
EU kot zasebni člani skupnih podjetij zagotavljajo denarne prispevke za financiranje upravnih
stroškov skupnih podjetij, razen za Skupno podjetje EuroHPC. Poleg tega lahko pravni subjekti
ali države, ki želijo podpirati cilje skupnega podjetja na njegovih specifičnih področjih raziskav,
v njem sodelujejo kot sodelujoči člani ali prispevajoči partnerji in ne kot polnopravni člani.

1.15. Na sliki 1.2 so prikazani prispevki članov za skupna podjetja v prejšnjem (2014–

2020) in sedanjem (2021–2027) večletnem finančnem okviru, kot je opredeljeno v ustreznih
ustanovnih uredbah, vključno s preoblikovanjem Skupnega podjetja KDT v Skupno podjetje za
čipe, kot je predlagala Komisija. V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 se je
proračun najbolj povečal Skupnemu podjetju EuroHPC in Skupnemu podjetju za čipe, ki je bilo
predlagano, vendar še ni ustanovljeno. Skupni podjetji EuroHPC in KDT prejemata finančne
prispevke sodelujočih držav, prejemalo pa naj bi jih tudi Skupno podjetje za čipe, ki še ni bilo
ustanovljeno.

Slika 1.2 – Prispevki članov (vključno z denarnimi sredstvi) za skupna
podjetja v okviru programov EU za raziskave in inovacije (v milijonih
EUR) 6
Prispevki članov skupnih podjetij v večletnem finančnem okviru
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Vir: Evropsko računsko sodišče

1.16. Zasebni člani morajo načeloma zagotoviti minimalno raven stvarnih prispevkov, in

sicer stvarne prispevke za operativne dejavnosti, v večini primerov pa tudi stvarne prispevke za
dodatne dejavnosti. Za podrobnejše informacije glej okvir 2.1.

6

Na sliki 1.2 so prikazani zneski, določeni v enotnem temeljnem aktu, vključno s spremembo,
ki jo je predlagala Komisija za preoblikovanje Skupnega podjetja KDT v Skupno podjetje za
čipe, ki še ni bilo ustanovljeno. Ta predlog spremembe v času priprave poročila še ni bil
sprejet.
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1.17. Kot je prikazano na sliki 1.3, sta v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–

2027 glavni vir financiranja skupnih podjetij še naprej programa Obzorje Evropa in Digitalna
Evropa, iz katerih je bilo za sofinanciranje njihovih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti
dodeljene skupno 15,1 milijarde EUR. Skupna podjetja izvršujejo 11,6 milijarde EUR, kar je
približno 12 % skupnega proračuna programa Obzorje Evropa v višini 95,5 milijarde EUR. Poleg
tega pa bosta Skupno podjetje EuroHPC in Skupno podjetje za čipe, ki je bilo predlagano,
vendar še ni ustanovljeno, v okviru programa Digitalna Evropa 7 izvajala tudi obsežne projekte
za krepitev zmogljivosti, uvajanje in naložbe, povezane s strategijo za enotni digitalni trg za
Evropo. Skupno podjetje EuroHPC in Skupno podjetje za čipe, ki je bilo predlagano, vendar še
ni ustanovljeno, bosta za izvajanje teh dejavnosti prejela sredstva EU iz programa Digitalna
Evropa v višini 3,4 milijarde EUR, kar je 39 % skupnih sredstev programa v višini
8,6 milijarde EUR.

1.18. V prejšnjem večletnem finančnem okviru (2014–2020) (Obzorje 2020 in Instrument

za povezovanje Evrope) naj bi se s financiranjem EU za skupna podjetja v višini
7,6 milijarde EUR z učinkom finančnega vzvoda privabilo približno 12,2 milijarde EUR (161 %)
za izvedbo raziskovalnih in inovacijskih projektov v vrednosti približno 19,8 milijarde EUR, in
sicer na področjih, dodeljenih skupnim podjetjem, vključno s prispevki neposredno sodelujočih
držav in mednarodnih organizacij (glej tabelo 2.1). V novem večletnem finančnem okviru
(2021–2027) (Obzorje Evropa in Digitalna Evropa) naj bi se s financiranjem EU za skupna
podjetja v višini 15,1 milijarde EUR z učinkom finančnega vzvoda privabilo približno
19,1 milijarde EUR (126 %) za izvedbo raziskovalnih in inovacijskih projektov v vrednosti
približno 34,2 milijarde EUR, in sicer na področjih, dodeljenih skupnim podjetjem, vključno s
prispevki neposredno sodelujočih držav in mednarodnih organizacij (glej sliko 1.3). Relativno
zmanjšanje učinka finančnega vzvoda je mogoče pojasniti predvsem z izstopom Združenega
kraljestva iz EU.

7

Uredba (EU) 2021/694 z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa.
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Slika 1.3 – Skupni prispevki za skupna podjetja in učinek finančnega
vzvoda na prispevke drugih članov8
VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2014–2020

SKUPNA FINANČNA SREDSTVA

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2021–2027

PRISPEVKI DRUGIH

PRISPEVKI DRUGIH

OBZORJE 2020
76,4 MILIJARDE EUR

ČLANOV
12,2 MILIJARDE EUR

SKUPNA FINANČNA SREDSTVA
SKUPNIH PODJETIJ
34,1 MILIJARDE EUR

SKUPNIH PODJETIJ
19,8 MILIJARDE EUR

OBZORJE EVROPA
95,5 MILIJARDE EUR

ČLANOV
19,1 MILIJARDE EUR

PROGRAM
DIGITALNA EVROPA
8,6 MILIJARDE EUR
DENARNI PRISPEVEK EU
7,6 MILIJARDE EUR

DENARNI PRISPEVEK EU
15,1 MILIJARDE EUR

Vir: Evropsko računsko sodišče

Modeli upravljanja skupnih podjetij, ki delujejo v okviru programov EU
za raziskave in inovacije

1.19. Da bi skupna podjetja zagotovila tesno sodelovanje in usklajevanje s svojimi

partnerji in deležniki, imajo obsežno strukturo upravljanja, ki jo običajno sestavljajo upravni
odbor, znanstveni svetovalni organ, skupina predstavnikov držav in skupine deležnikov,
dejavne na raziskovalnem področju skupnega podjetja.

1.20. 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 člani iz
zadevnih panog in s področja raziskav zastopani v upravnem odboru ter prispevajo k
operativnim dejavnostim skupnega podjetja (CA, IHI, Čisti vodik, CBE, SNS in EU-Rail). Štiri
skupna podjetja imajo tristranski model, po katerem so v upravnem odboru zastopane tudi
sodelujoče države (skupni podjetji KDT in EuroHPC) ali vodilne medvladne organizacije na
specifičnem področju skupnega podjetja (SESAR in Svetovno zdravje), ki prispevajo k
dejavnostim skupnega podjetja.

8

Na sliki 1.2 so prikazani zneski, določeni v enotnem temeljnem aktu, vključno s spremembo,
ki jo je predlagala Komisija za preoblikovanje Skupnega podjetja KDT v Skupno podjetje za
čipe, ki še ni bilo ustanovljeno. Ta predlog spremembe v času priprave poročila še ni bil
sprejet.
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Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

1.21. Sporazum v zvezi z mednarodnim termonuklearnim poskusnim reaktorjem (ITER) je

začel veljati 24. oktobra 2007, ko je pravno začela obstajati Mednarodna organizacija za
fuzijsko energijo ITER (ITER-IO). Organizacija ITER-IO je pristojna za izvajanje projekta ITER.
Njen sedež je v kraju Saint-Paul-lès-Durance v Franciji, glavni objekti za fuzijo pa se gradijo v
kraju Cadarache v Franciji.

1.22. V projektu ITER sodeluje sedem svetovnih partneric: EU, ki jo zastopa Evropska

skupnost za atomsko energijo (Euratom) 9 , Združene države Amerike, Rusija, Japonska, Kitajska,
Južna Koreja in Indija. EU 10 je s 45,4-odstotnim deležem gradbenih stroškov prevzela vodilno
vlogo. Delež vsake od ostalih članic organizacije ITER je približno 9,1 %. Ta porazdelitev
stroškov se bo spremenila v operativni fazi testiranja fuzije, ko bo EU pokrivala 34 %
operativnih stroškov 11 . Skupna sredstva, ki jih je EU predvidela za izvajanje obveznosti iz
sporazuma ITER in s tem povezanih dejavnosti do leta 2035, znašajo 18,2 milijarde EUR (v
tekočih vrednostih) 12 .

1.23. Članice organizacije ITER-IO prek svojih domačih agencij prispevajo k projektu

predvsem z zagotavljanjem sestavnih delov, opreme, materialov, zgradb in storitev
neposredno organizaciji ITER-IO (stvarni prispevki). Poleg tega zagotavljajo tudi finančne
prispevke v proračun organizacije ITER-IO (denarni prispevki). Članice ITER so skupaj
odgovorne za izdelavo ključnih sestavnih delov reaktorjev, naloge izdelave, ki štejejo kot
stvarni prispevki, pa so bile porazdeljene na podlagi interesov ter tehničnih in industrijskih
zmogljivosti posameznih članic 13 .

1.24. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo

ustanovljeno aprila 2007 za obdobje 35 let kot evropska notranja agencija. Ena od glavnih
nalog Skupnega podjetja F4E je upravljanje evropskega prispevka k projektu ITER. Skupno
podjetje usklajuje dejavnosti in izvaja potrebna javna naročila za pripravo gradnje

9

Članice Euratoma so države članice EU, do leta 2020 pa sta bili pridruženi državi Švica in
Združeno kraljestvo.

10

Države članice EU ter do leta 2020 pridruženi državi Švica in Združeno kraljestvo.

11

Dokumenta ITER Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation
and Decommissioning and Form of Party Contributions in Cost Sharing for all Phases of the
ITER Project.

12

Ocene temeljijo na sporočilu Komisije COM(2017) 319 in z njim povezanem delovnem
dokumentu služb Komisije SWD(2017) 232, tabela 4.

13

ITER.org.
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demonstracijskega fuzijskega reaktorja in naprav. Financirata ga predvsem Euratom (približno
80 %) in država gostiteljica ITER, tj. Francija (približno 20 %).

1.25. Sedanja ocena skupnega proračuna Euratoma, ki ga Skupno podjetje F4E potrebuje

za financiranje evropskega dela izvajanja projekta ITER in s tem povezanih dejavnosti, ki jo je
pripravila Komisija, za obdobje do leta 2035 znaša približno 15 milijarde EUR (v tekočih
vrednostih). Država gostiteljica ITER (Francija) in države članice Euratoma (vključno s Švico in
Združenim kraljestvom do leta 2020) bodo prispevale dodatne 3,2 milijarde EUR 14 .

1.26. Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz EU in Euratoma. Sporazum o

trgovini in sodelovanju med EU (Euratom) in Združenim kraljestvom je bil sklenjen
30. decembra 2020. V njem je določeno, da Združeno kraljestvo sodeluje v programih EU iz
Protokola I in k njim prispeva, vključno s programom Euratoma za raziskave in usposabljanje
ter dejavnostmi Skupnega podjetja F4E v zvezi s projektom ITER. Ker pa pogodbenici protokola
nista mogli skleniti, Združeno kraljestvo še vedno ni vključeno v program Euratoma za raziskave
in usposabljanje ter dejavnosti Skupnega podjetja F4E v zvezi s projektom ITER. Zato Združeno
kraljestvo trenutno ni član Skupnega podjetja F4E.

Proračun skupnih podjetij za plačila in njihovi človeški viri v
proračunskem letu 2021

1.27. Za leto 2021 je skupni proračun vseh skupnih podjetij za plačila znašal

1,7 milijarde EUR (leta 2020: 2,3 milijarde EUR), od tega je proračun Skupnega podjetja F4E za
plačila znašal 0,8 milijarde EUR (leta 2020: 0,8 milijarde EUR). Proračun za plačila se je v
letu 2021 zmanjšal zaradi tega, ker so skupna podjetja v letu 2021 uporabila predvsem
neporabljene odobritve plačil iz prejšnjih let, prenesene v leto 2021, in sicer za dokončanje
nalog v okviru programa Obzorje 2020, in še niso prejela proračuna za plačila za predhodno
financiranje projektov v okviru novega programa večletnega finančnega okvira. V tabeli 1.1 je
pregled specifičnih inovacijskih in raziskovalnih področij skupnih podjetij ter njihovih
proračunov za plačila in človeških virov za proračunsko leto 2021.

14

Ocene temeljijo na sporočilu Komisije COM(2017) 319 in z njim povezanem delovnem
dokumentu služb Komisije SWD(2017) 232, tabela 4.
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Tabela 1.1 – Proračuni skupnih podjetij za plačila in njihovi človeški viri v
letu 2021
Skupno podjetje

Področje raziskav

Končni proračun
za leto 2021
(v milijonih EUR)

Skupno št.
uslužb.
konec 2021
(ZU, PU, NNS)

Končni proračun
za leto 2020
(v milijonih EUR)

Skupno št.
uslužb.
konec 2020
(ZU, PU, NNS)

Program za raziskave in
inovacije s plačili v letu
2021

Pristojni
generalni
direktorat

44,6

37

119,5

38

Obzorje 2020, IPE (1)

GD MOVE

SESAR

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

CA

Skupno podjetje za čisto letalstvo zeleni zrakoplovi

89,3

42

356,6

43

Obzorje 2020

GD RTD

IHI

Pobuda za inovativna zdravila

inovativna zdravila

207,1

50

241,6

53

7. OP, Obzorje 2020

GD RTD

Čisti vodik

Skupno podjetje za čisti vodik

gorivne celice in vodik

50

27

101,3

29

7. OP, Obzorje 2020

GD RTD

KDT

Skupno podjetje za ključne
digitalne tehnologije

elektronske komponente in
sistemi

155,8

29

212,5

29

7. OP, Obzorje 2020

GD CNECT

CBE

Skupno podjetje za krožno Evropo krožne industrijske panoge, ki
na biološki osnovi
temeljijo na rabi biomase

127,2

22

191,2

23

Obzorje 2020

GD RTD

EU-Rail

Skupno podjetje za evropske
železnice

42,7

19

75,8

24

Obzorje 2020

GD MOVE

EuroHPC

Skupno podjetje za evropsko
superračunalniki in obdelava
visokozmogljivostno računalništvo velepodatkov

207,5

15

181,5

11

Obzorje 2020, IPE (1)

GD CNECT

764,6

441

816,4

435

Euratom

GD ENER

F4E

Fuzija za energijo (ITER)

upravljanje zračnega prometa

evropski železniški promet

razvoj in predstavitev fuzijske
energije

(1) V večletnem finančnem okviru 2013–2020 je Skupno podjetje EuroHPC iz sredstev IPE prejelo 100 milijonov EUR, Skupno podjetje SESAR pa približno 10 milijonov EUR.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij

1.28. Konec leta 2021 so skupna podjetja, ki delujejo v okviru programov EU za raziskave

in inovacije, zaposlovala 234 uslužbencev (začasnih uslužbencev (ZU) in pogodbenih
uslužbencev (PU)) ter osem napotenih nacionalnih strokovnjakov (NNS) (leta 2020:
250 uslužbencev). Skupno podjetje F4E je zaposlovalo 439 uslužbencev (uradnikov, začasnih in
pogodbenih uslužbencev) in dva napotena nacionalna strokovnjaka (leta 2020:
435 uslužbencev).
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Ureditve na področju proračuna in razrešnice so usklajene med
vsemi skupnimi podjetji

1.29. 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 1.4.

Slika 1.4 – Letni postopek razrešnice
Sodišče sprejme
predhodna opažanja o
skupnih podjetjih

do 1. junija leta
n+1

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

do 1. julija leta
n+1

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

do konca marca leta
n+2

Skupna podjetja
posredujejo svoje
začasne zaključne
račune Sodišču

Skupna podjetja
sprejmejo svoje
zaključne račune

Zaslišanja direktorjev skupnih
podjetij v odboru Evropskega
parlamenta za proračunski nadzor
(CONT) in odboru Sveta za proračun

Sprejetje poročil
Evropskega parlamenta na
plenarnem zasedanju –
Evropski parlament se
odloči, ali se razrešnica
podeli ali pa se njena
podelitev preloži

Vir: Evropsko računsko sodišče
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Revizija Sodišča
Sodišče za vsako skupno podjetje izda izjavo o zanesljivosti

1.30. Sodišče je skladno s členom 287 PDEU revidiralo:
(a)

zaključne račune vseh devetih skupnih podjetij za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi.

1.31. 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 to primerno in ustrezno, Sodišče izjave o zanesljivosti dopolni z
revizijskimi opažanji (glej poglavje 3), zaradi katerih revizijska mnenja niso vprašljiva.

1.32. 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 2021.

Revizijski pristop Sodišča temelji na oceni ključnih tveganj

1.33. Revizije Sodišča so namenjene obravnavi ugotovljenih ključnih tveganj. Letna revizija

zaključnih računov skupnih podjetij ter transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi, za leto
2021 je bila opravljena z upoštevanjem ocene tveganja za leto 2021, ki jo je opravilo Sodišče in
je na kratko predstavljena v nadaljevanju.

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

1.34. Sodišče v splošnem meni, da je tveganje, povezano z zanesljivostjo zaključnih

računov, majhno. Zanesljivost zaključnih računov skupnih podjetij se ugotovi z uporabo
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno
sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. Za Skupno podjetje EuroHPC je bilo
tveganje ocenjeno kot srednje, in sicer zaradi še nedoločenih postopkov v zvezi s
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pripoznavanjem in upravljanjem sredstev ter dvojnim potrjevanjem stvarnih prispevkov
njegovih članov in poročanjem o njih.

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

1.35. Ker so prihodki skupnih podjetij v letu 2021 večinoma temeljili na finančnih

prispevkih iz proračuna Komisije za program Obzorje 2020 in proračuna Euratoma, je tveganje
za zakonitost in pravilnost prihodkov za vsa skupna podjetja nizko. Kot je določeno v uredbah o
skupnih podjetjih, se proračuni in iz njih izhajajoči prihodki določijo v dogovoru s proračunskimi
organi med letnim postopkom proračunskega načrtovanja.

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo upravnih odhodkov, je
bilo na splošno majhno

1.36. Plače in upravna plačila so večinoma rutinska plačila. Poleg tega plače upravlja Urad

za vodenje in plačevanje posameznih pravic 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 odhodkov,
je bilo na splošno srednje

1.37. 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 plačila nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 od upravičenca
zahtevajo potrdila o računovodskih izkazih samo za končna plačila (načelo zaupanja). 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, navedenih v računovodskih izkazih. Ker je bilo
treba zadnji razpis za zbiranje predlogov za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 objaviti
do decembra 2020, skupna podjetja v letu 2021 niso imela tveganj v zvezi z dodelitvijo
nepovratnih sredstev. Le za Skupno podjetje EuroHPC je to tveganje štelo za srednje, saj je tudi
v letu 2021 objavljalo pomembne razpise za zbiranje predlogov.

19

1.38. Pri pogodbenih odhodkih in postopkih javnega naročanja je bilo tveganje ocenjeno

kot nizko za tista skupna podjetja, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti, in sicer
zaradi omejenega števila takšnih postopkov, ki jih izvajajo. Večje, tj. kot srednje, je bilo zaradi
kompleksnih postopkov javnega naročanja za naročila visoke vrednosti ocenjeno tveganje za
skupni podjetji F4E in EuroHPC.

Tveganje, povezano z upravljanjem proračuna, je bilo majhno do srednje

1.39. Tveganje je bilo ocenjeno kot srednje za Skupno podjetje EuroHPC zaradi slabosti,

ugotovljenih v postopku proračunskega načrtovanja in spremljanja, ter kompleksnosti in
večletne narave njegovih pogodb in ukrepov, financiranih z nepovratnimi sredstvi, ter za
Skupno podjetje F4E zaradi kompleksnosti in visoke vrednosti naročil. Za vsa druga skupna
podjetja je bilo tveganje ocenjeno kot majhno.

Druga tveganja

1.40. Pandemija COVID-19 je vplivala na delo Sodišča, saj v veliko primerih zaradi omejitev

potovanj in ureditev dela na daljavo v skupnih podjetjih in pri upravičencih ni moglo izvesti
pregledov na kraju samem, pridobiti izvirnikov dokumentov ter opraviti razgovorov z
uslužbenci revidirancev s fizično prisotnostjo. Večino svojega dela je zato opravilo s pregledi
dokumentacije in razgovori na daljavo. Ker pregledi na kraju samem niso bili izvedeni, se sicer
lahko poveča tveganje pri odkrivanju, vendar je Sodišče z dokazi, ki jih je pridobilo od
revidirancev, lahko dokončalo svoje delo in prišlo do smiselnih zaključkov.

Sodišče domnevne goljufije prijavi ustreznima organoma EU

1.41. Sodišče v zadevah, povezanih z domnevnimi goljufijami in drugimi nezakonitimi

dejavnostmi zoper finančne interese EU, sodeluje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam
(urad OLAF), v zadevah, povezanih z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper finančne interese EU,
pa z Evropskim javnim tožilstvom (EJT). OLAF ali EJT obvesti o vsaki sumljivi zadevi, ki jo odkrije
pri svojem revizijskem delu, čeprav njegove revizije niso zasnovane tako, da bi Sodišče posebej
iskalo goljufije. Za proračunsko leto 2021 je Sodišče uradu OLAF/EJT poslalo eno uradno
obvestilo.

Revizijski pristop Sodišča za plačila nepovratnih sredstev

1.42. Leta 2018 in leta 2019 je Sodišče na podlagi vzorca pregledalo naknadne revizije, ki

so jih v zvezi s plačili nepovratnih sredstev, ki so jih izvršila skupna podjetja, izvedli skupna
revizijska služba GD RTD Komisije in njeni pogodbeni zunanji revizorji. V letih 2020 in 2021 je
bilo v zvezi s tem izvedeno nadaljnje spremljanje. Kot je navedeno v zadevnem poglavju letnih
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poročil Sodišča 15 , so bile s temi pregledi razkrite še vedno prisotne slabosti v zvezi s kakovostjo
revizij in metodološke razlike, zaradi česar je bila stopnja napake za plačila v okviru programa
Obzorje 2020 navedena prenizko. Poleg tega stopnja preostale napake, o kateri so v svojih
letnih poročilih o dejavnostih poročala skupna podjetja, ni neposredno primerljiva s stopnjo
napake za odhodke Komisije v zvezi z raziskavami, objavljeno v letnem poročilu Sodišča 16 .

1.43. Zato je Sodišče za revizijo plačil nepovratnih sredstev, ki jih je izvršilo osem skupnih

podjetij, ki izvajajo projekte programa Obzorje 2020 in sedmega okvirnega programa,
zagotovilo iz naknadnih revizij dopolnilo s podrobno revizijo pri upravičencih (neposredno
preizkušanje podatkov) za vzorec 32 transakcij za izplačila nepovratnih sredstev. Te transakcije
so bile izbrane naključno (vzorec na podlagi metode vzorčenja po denarni enoti) iz populacije
vseh vmesnih in končnih plačil nepovratnih sredstev, ki so jih ta skupna podjetja izvršila
leta 2021.

1.44. 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)

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

(b)

skupne stopnje napake, pridobljene na podlagi rezultatov lastnega preizkušanja podatkov
v zvezi z izplačili nepovratnih sredstev;

(c)

ugotovitev v zvezi s transakcijami specifičnega skupnega podjetja v okviru lastnega
preizkušanja podatkov.
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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.

16

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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Poglavje 2
Pregled revizijskih rezultatov
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Uvod
2.1. V tem poglavju je predstavljen pregled rezultatov letne revizije skupnih podjetij za

proračunsko leto 2021, ki jo je opravilo Sodišče, vključno z delom o horizontalni temi, povezani
s kadrovskimi zadevami, ter z drugim revizijskim delom, ki se navezuje na vsa skupna podjetja
in ga je Sodišče opravilo v istem letu. Sodišče na podlagi svojega revizijskega dela predlaga, naj
skupna podjetja sprejmejo več ukrepov.
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Rezultat letne revizije za leto 2021 so
bila revizijska mnenja brez pridržkov za
vsa skupna podjetja
2.2. Na splošno z revizijo zaključnih računov skupnih podjetij za proračunsko leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, ter s temi računi povezanih transakcij, ki jo je opravilo Sodišče,
niso bili ugotovljeni večji problemi, kar je v skladu z rezultati iz prejšnjih let.

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 2021 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. Skupno podjetje F4E izračunava oceno skupnih stroškov za dokončanje svojih

obveznosti glede rezultatov za projekt ITER, ki jo je leta 2021 izračunalo v višini
18,3 milijarde EUR (v vrednostih iz leta 2021). V odstavku o poudarjeni zadevi Sodišče opozarja
na to, da bi lahko vsaka sprememba ključnih predpostavk v zvezi z oceno in izpostavljenostjo
tveganju 17 povzročila znatno povečanje stroškov in/ali nadaljnje zamude pri izvajanju projekta
ITER 18 . Na roke in stroške projekta ITER lahko pomembno vplivajo naslednje zadeve: nova
referenčna osnova za projekt ITER, načrtovana za prvo četrtletje 2023, pri kateri bodo
upoštevani vpliv pandemije COVID-19, pozna dobava sestavnih delov in sankcije proti Rusiji
(kot članici projekta ITER); odobritev francoske agencije za jedrsko varnost za sestavljanje
sestavnih delov naprave tokamak, ki še ni bila izdana, in pričakovana revizija ocene stroškov za
kompleks vroče celice.

17

Izpostavljenost tveganju je ocenjena vrednost učinka tveganj, pomnožena z verjetnostjo
tveganj, povezanih z določeno dejavnostjo.

18

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.

24

Razkritja skupnih podjetij v zvezi z vojno agresijo proti Ukrajini

2.5. V skladu z računovodskim pravilom Komisije št. 19 o dogodkih, ki se zgodijo po datumu

poročanja, je invazija na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022, za namene zaključnih računov
za leto 2021 nepopravljalni dogodek. Iz zaključnih računov vseh skupnih podjetij izhaja, da
zaradi dejstev in okoliščin v času priprave teh računovodskih izkazov, zlasti spreminjajočih se
razmer, ni mogoče zanesljivo oceniti finančnih posledic ruske vojne agresije proti Ukrajini na
skupna podjetja.

2.6. Vendar Sodišče opozarja na to, da je Rusija članica organizacije ITER-IO, ki ima

obveznost, da v sestavljalni obrat ITER v Franciji (Cadarache) dobavi več sestavnih delov za
projekte ITER ter zagotovi letne prispevke za organizacijo ITER-IO. To pomeni tveganje zamud
in višjih stroškov za projekt ITER.

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

2.7. 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 2021. 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

2.8. 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 2021.
Po mnenju Sodišča so bile transakcije v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

2.9. Na sliki 2.1 je pregled razvoja letnih revizijskih mnenj Sodišča o zaključnih računih,

prihodkih in plačilih skupnih podjetij v obdobju 2019–2021.
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Slika 2.1 – Pregled razvoja mnenj Sodišča o skupnih podjetjih v obdobju
2019–2021
Plačila
Prihodki
Zaključni račun

2019

2020

2021
Mnenja
Brez pridržkov
S pridržki
Negativna

Vir: Evropsko računsko sodišče
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V opažanjih Sodišča je obravnavanih
več področij, na katerih so možne
izboljšave
2.10. Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, izrazilo različna opažanja, da

bi poudarilo zadeve, ki bi jih bilo treba izboljšati na področjih zakonitosti in pravilnosti
transakcij, upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja, stvarnih prispevkov drugih
članov, sistema upravljanja in nadzora plačil ter človeških virov. Povzetek teh opažanj, ki so
podrobno opisana v poglavju 3, je predstavljen v nadaljevanju.

Neupoštevanje prispevkov delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU

2.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna EU,

v pokojninsko shemo EU plačevati tisti del prispevkov delodajalca, ki ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne financira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 19 . Ker Komisija teh
odhodkov ni predvidela v proračunih skupnih podjetij niti plačil ni uradno zahtevala, skupna
podjetja (in njihovi predhodniki) takih prispevkov še niso plačala.

2.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje

stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca v pokojninsko shemo EU, in
sicer kot odstotek prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega
podjetja, vključno s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih
odhodkov 20 . Kot prihodki, ki jih ne financira EU, štejejo tudi denarni prispevki sodelujočih
držav, ki se ne zagotavljajo prek proračuna EU. V teh smernicah se v zvezi z določanjem
metode za izračun prispevkov delodajalca, ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v

19

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

20

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.
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proračun EU, upoštevajo le ustrezne določbe kadrovskih predpisov 21 . Vendar je v enotnem
temeljnem aktu 22 določeno, da morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti
enakovredno; v ustreznih določbah statuta Skupnega podjetja EuroHPC 23 je navedeno, da
mora EU kriti 100 % njegovih upravnih stroškov, v ustreznih določbah statuta Skupnega
podjetja F4E 24 pa je navedeno, da znesek članarin za upravne stroške tega skupnega podjetja
(prihodki, namenjeni za kritje upravnih stroškov) ne sme presegati 10 % teh stroškov. Zaradi
teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag prispevkov delodajalca, ki jih
morajo plačati skupna podjetja, kar ima lahko različne finančne posledice.

Ukrep 1
Skupna podjetja bi morala v skladu s členom 83a(2) kadrovskih predpisov plačati svoj del
prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU, ko Komisija sporoči letni izračun.
V zvezi s tem bi morala skupna podjetja sodelovati s Komisijo in si pri tem prizadevati za
nadaljnjo uskladitev določb kadrovskih predpisov in posameznih ustanovnih uredb
skupnih podjetij, ki se nanašajo na prispevke delodajalca v pokojninsko shemo EU, ko
bodo pripravljeni predlogi za spremembo ustrezne zakonodaje.

Skupna podjetja ne uporabljajo usklajene opredelitve
„upravnih stroškov“

2.13. V enotnem temeljnem aktu je določeno, da je treba upravne stroške financirati iz

finančnih prispevkov, ki jih morajo EU in drugi člani na letni ravni kriti enakovredno 25 . Ker pa
skupna podjetja niso imela enotne opredelitve „upravnih stroškov“, so za izračun finančnih
prispevkov članov uporabljala lastne uveljavljene metode, kar je vplivalo na znesek
proračunskih prihodkov, za katerega zaprosijo pri svojih članih. Skupna podjetja kot osnovo za
izračun „upravnih stroškov“ sicer načeloma upoštevajo končni proračun za plačila za zadevno
leto, vendar nimajo usklajenega pristopa k razvrstitvi nekaterih kategorij odhodkov za upravne
stroške, kot so odhodki za svetovanja, študije, analize, vrednotenja in tehnično pomoč.

21

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

22

Člen 28 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085.

23

Uvodna izjava 22 Uredbe Sveta (ES) 2021/1173 in člen 15 Priloge 1 k tej uredbi.

24

Člen 12 statuta Skupnega podjetja F4E, priložen ustanovni uredbi Skupnega podjetja F4E,
ter člena 2 in 3 Priloge II k statutu Skupnega podjetja F4E.

25

Člen 28 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085.
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Ukrep 2
Skupna podjetja, ki delujejo na podlagi enotnega temeljnega akta, bi morala pripraviti
skupne smernice za uskladitev koncepta upravnih stroškov v vseh skupnih podjetjih, ki bi
se uporabljal kot podlaga za izračun letnih finančnih prispevkov članov.

Za sredstva načrta za raziskave in inovacije skupnih podjetij v
okviru programa Obzorje 2020 so bile obveznosti sicer v celoti
prevzete, vendar bo veliko projektov zaključeno v
programskem obdobju novega večletnega finančnega okvira

2.14. V okviru programa Obzorje 2020 Evropska unija skupnim podjetjem plačuje denarne

prispevke, zasebni člani pa jim zagotavljajo dve vrsti stvarnih prispevkov, in sicer v obliki lastnih
finančnih in človeških virov, sredstev in tehnologij (glej okvir 2.1). Sodelujoče države plačujejo
denarne prispevke neposredno upravičencem s sedežem v tej sodelujoči državi.

Okvir 2.1
Stvarni prispevki zasebnih članov za operativne
dejavnosti skupnih podjetij

Stvarni prispevki zasebnih članov za dodatne
dejavnosti skupnih podjetij

V skladu z ustanovnimi uredbami skupnih podjetij
morajo vsi zasebni člani k stroškom raziskovalnih
in inovacijskih projektov skupnih podjetij
prispevati najnižji znesek. V okviru programa
Obzorje 2020 so stvarni prispevki za operativne
dejavnosti skupni stroški, ki nastanejo zasebnim
članom 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 okviru
programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa so
stvarni prispevki za operativne dejavnosti
upravičeni stroški, ki nastanejo zasebnim članom
pri izvajanju ukrepov skupnega podjetja, od
katerih se odštejejo prispevki skupnega podjetja
ali sodelujočih držav kot tudi vsi drugi
prispevki EU k tem stroškom. Skupni znesek
dvakrat potrjenih stvarnih prispevkov za
operativne dejavnosti se pripozna v zaključnem
računu skupnega podjetja.

V okviru programa Obzorje 2020 morajo zasebni
člani nekaterih skupnih podjetij (Čisto nebo, GCV,
BBI, S2R) zagotoviti tudi najnižji znesek stvarnih
prispevkov za stroške, ki nastanejo zaradi
„dodatnih dejavnosti“ zunaj delovnega programa
in proračuna skupnega podjetja, vendar so
skladne z njegovimi splošnimi cilji. V okviru
programa Obzorje Evropa stvarni prispevki za
dodatne dejavnosti vključujejo tudi
neupravičene stroške dejavnosti, ki jih
neposredno financira skupno podjetje, od
katerih se odštejejo vsi drugi prispevki EU k tem
stroškom. Zasebni člani skupnega podjetja
morajo poleg stvarnih prispevkov za operativne
dejavnosti zagotoviti tudi stvarne prispevke za
dodatne dejavnosti, pri čemer pa najnižji zneski
niso določeni. Zneski stvarnih prispevkov za
dodatne dejavnosti so določeni v letnem načrtu
dodatnih dejavnosti skupnega podjetja. Skupni
znesek dvakrat potrjenih stvarnih prispevkov za
dodatne dejavnosti je razkrit v pojasnilih k
zaključnemu računu skupnega podjetja. Zato
prispevki za dodatne dejavnosti niso zajeti v
revizijo Sodišča.
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2.15. Če se življenjska doba skupnega podjetja v naslednjem večletnem finančnem okviru

podaljša, skupno podjetje nima rokov za izvedbo projektov, financiranih v okviru prejšnjih
večletnih finančnih okvirov. V tabeli 2.1 je predstavljen pregled prispevkov članov k
dejavnostim teh skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 konec leta 2021. Do konca
leta 2021, ki je osmo leto izvajanja programa Obzorje 2020, so ta skupna podjetja v povprečju
dosegla 73 % ciljnih vrednosti za prispevke svojih članov, vključno s stvarnimi prispevki za
dodatne dejavnosti (ali 64 % ciljnih vrednosti brez upoštevanja stvarnih prispevkov za dodatne
dejavnosti). Zato bo izvajanje znatnega števila projektov programa Obzorje 2020 zaključeno v
novem večletnem finančnem okviru (2021–2027).

Tabela 2.1 – Večletni finančni okvir 2014–2020: skupni prispevki članov
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih odločb)
Stvarni
prispevki
Stvarni
drugih članov
Denarni
prispevki
Skupaj
prispevek za operativne drugih članov
(d) = (a) +
dejavnosti in za dodatne
EU
(b) + (c)
njihovi denarni dejavnosti (2)
(a)
prispevki (1)
(c)
(b)
585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

789,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 340,6

n. r.
965,3
n. r.
285,0
n. r.
2 225,4
120,0
n. r.
3 595,7

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2021)

Skupna podjetja v
okviru programa
Obzorje 2020

1 374,0
SESAR
3 948,8 Čisto nebo 2 – CA
3 276,0
IMI2 – IHI
1 045,0 CGV2 – Čisti vodik
4 012,5
ECSEL – KDT
3 565,0
BBI – CBE
868,0
S2R – EU-RAIL
1 444,0
EuroHPC (3)
19 533,2
Skupaj

Denarni
prispevek
EU
(e)

536,2
1 536,0
838,0
545,5
1 058,1
728,2
339,2
307,0
5 888,2

Potrjeni stvarni
Prijavljeni še
prispevki drugih
Stvarni
nepotrjeni
članov za
Skupaj
stvarni prispevki prispevki za
operativne
(i) = (e) + (f) +
drugih članov za dodatne
dejavnosti in
(g) + (h)
dejavnosti
operativne
njihovi denarni
(h)
dejavnosti
prispevki
(g)
(f)
447,8
608,7
638,2
50,0
322,8
70,1
189,6
120,3
2 447,5

87,1
242,5
251,0
51,3
968,2
79,9
96,4
17,2
1 793,6

n. r.
1 290,0
n. r.
1 039,0
n. r.
1 646,5
208,8
n. r.
4 184,3

1 071,0
3 677,2
1 727,2
1 685,8
2 349,1
2 524,7
834,0
444,5
14 313,6

Dosega ciljnih
vrednosti s
stvarnimi
prispevki za
dodatne
dejavnosti
(j) = (i) / (d)

Dosega ciljnih
vrednosti brez
stvarnih
prispevkov za
dodatne
dejavnosti
(k) = ((e) + (f) + (g))
/ ((a) + (b))

n. r.
93 %
n. r.
161 %
n. r.
71 %
96 %
n. r.
73 %

78 %
80 %
53 %
85 %
59 %
66 %
84 %
31 %
64 %

(1) Stvarni prispevki in denarni prispevki sodelujočih držav / mednarodnih organizacij za operativne dejavnosti skupnega podjetja.
(2) Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti zunaj delovnega načrta skupnega podjetja.
(3) Za Skupno podjetje EuroHPC prispevek EU vključuje 100 milijonov EUR iz programa IPE.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij

2.16. V tabeli 2.1 je prikazano, da so imela skupna podjetja konec leta 2021 različne

stopnje doseganja ciljnih vrednosti v zvezi s prispevki, ki so bile za dejavnosti v okviru programa
Obzorje 2020 določene v njihovih ustanovnih uredbah. Te razlike je mogoče delno pripisati
različnim področjem raziskav, na katerih skupna podjetja delujejo. Na primer, napredek
Skupnega podjetja IHI pri doseganju ciljnih vrednosti v zvezi s prispevki članov je sorazmerno
majhen. Vendar je to povezano z dolgim trajanjem projektov, ki je posledica narave raziskav
članov na področju inovativnega zdravja, in velikostjo svetovnih konzorcijev, ki izvajajo
projekte. Zato mora Skupno podjetje IHI v naslednjih letih za projekte sedmega okvirnega
programa, ki se še vedno izvajajo, plačati še 84,3 milijona EUR. Za Skupno podjetje IHI vse večje
število še nedokončanih projektov iz programov, ki izhajajo iz več večletnih finančnih okvirov in
se izvajajo hkrati, pomeni tveganje, da upravni viri, potrebni za učinkovito upravljanje teh
sredstev, morda ne bodo zadostovali. Za Skupno podjetje KDT nižja stopnja doseganja ciljnih
vrednosti ni problematična, saj so njegovi drugi člani, kot je prikazano v tabeli 2.2, s podpisom
sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v celoti prevzeli obveznosti za svoje stvarne
prispevke za operativne dejavnosti.
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2.17. Skupno podjetje EuroHPC je konec leta 2021 že prevzelo obveznosti za 50-odstotno

sofinanciranje nepovratnih sredstev za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje 2020 v
višini 180 milijonov EUR, kar je minimalna ciljna vrednost, določena v ustanovni uredbi
Skupnega podjetja 26 . Sodelujoče države financirajo preostalih 50 % skupnih stroškov projektov,
zasebni člani pa prispevajo le dodatno k najvišjim upravičenim stroškom ukrepov, ki se
financirajo z nepovratnimi sredstvi. Do zadevnega datuma pa so zasebni člani poročali o
stvarnih prispevkih v višini samo 4,2 milijona EUR. Zato obstaja veliko tveganje, da ciljna
vrednost glede prispevkov zasebnih članov v višini 420 milijonov EUR, kot je določena v
ustanovni uredbi Skupnega podjetja, do konca izvajanja projektov, ki se financirajo z
nepovratnimi sredstvi, ne bo dosežena. Poleg tega Skupno podjetje še vedno nima zanesljivih
postopkov za dvojno potrjevanje stvarnih prispevkov, o katerih poročajo njegovi zasebni člani
in sodelujoče države. Skupno podjetje EuroHPC je tudi edino skupno podjetje, ki nima
strateškega izvedbenega načrta za doseganje prispevkov drugih članov.

Ukrep 3
Skupno podjetje EuroHPC bi moralo izvajati zanesljive postopke za dvojno potrjevanje
stvarnih prispevkov ter strateški izvedbeni načrt (časovni načrt) z realističnimi mejniki in
letnimi ciljnimi vrednostmi glede prispevkov sodelujočih držav in zasebnih članov na ravni
programa.

2.18. Kot je prikazano v tabeli 2.2, so vsa skupna podjetja do konca leta 2021 že v celoti

dodelila in/ali podpisala sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte, s čimer so
dosegla 100 % najvišjega denarnega prispevka EU, ki je na voljo za sofinanciranje njihovih
dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. Hkrati so se drugi člani skupnih podjetij (zasebni
člani, sodelujoče države in mednarodne organizacije) zavezali, da bodo s podpisom
sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev zagotovili stvarne prispevke za te projekte
(stvarne prispevke za operativne dejavnosti). Nekatera skupna podjetja (IHI, Čisti vodik, KDT in
EU-Rail) pričakujejo, da bodo z učinkom finančnega vzvoda od svojih zasebnih članov privabila
stvarne prispevke za operativne dejavnosti, ki bodo višji od njihovih minimalnih ciljnih
vrednosti, določenih v ustanovnih uredbah ali pravnih odločitvah teh skupnih podjetij. Ker so
bili vsi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 konec leta 2020 že zaključeni, obstaja veliko
tveganje, da skupni podjetji CBE in EuroHPC do konca izvajanja projektov, ki se financirajo z
nepovratnimi sredstvi iz programa Obzorje 2020, ne bodo dosegla minimalnih ciljnih vrednosti
glede stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti, ki jih zagotovijo njihovi zasebni člani.

26

Člen 4(2) Uredbe Sveta (EU) 2018/1488.
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Tabela 2.2 – Večletni finančni okvir 2014–2020: obveznosti za prispevke
za operativne stroške, ki so jih prevzeli člani (v milijonih EUR)

Najnižji stvarni
prispevki drugih
članov za
Najvišji denarni
operativne
prispevek EU
dejavnosti in
njihovi najnižji
denarni
prispevki (1)

Skupaj

1 344,8

Prevzete
Skupna podjetja v
obveznosti za
okviru programa
sofinanciranje
Obzorje 2020
EU

SESAR

555,8

789,0

1 716,0

1 189,6

2 905,6 Čisto nebo 2 – CA

1 595,0

1 595,0

3 190,0

646,0

76,0

1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 308,8

2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 044,9

IMI2 – IHI

722,0 CGV2 – Čisti vodik
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 353,7

ECSEL – KDT (2)
BBI – CBE (3)
S2R – EU-RAIL
EuroHPC (2) (4)
Skupaj

v%

Stvarni
prispevki
drugih članov
za operativne
dejavnosti in
njihovi
denarni
prispevki
(ocena)

v%

Skupaj

Stopnja izvajanja programa

Dodeljeni in/ali podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev in
pogodbe
(stanje na dan 31. 12. 2021)

Prispevki članov k operativnim stroškom
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih odločb)

554,3

100 %

713,4

90 %

1 267,7

94 %

1 707,5

100 %

1 175,8

99 %

2 883,3

99 %

1 452,1

91 %

1 520,7

95 %

2 972,8

93 %

646,0

100 %

158,3

208 %

804,3

111 %

1 169,7
815,0
384,5
425,6
7 154,7

100 %
100 %
100 %
100 %
98 %

3 548,8
266,6
572,6
451,5
8 407,7

127 %
56 %
170 %
57 %
105 %

4 718,5
1 081,6
957,1
877,1
15 562,4

119 %
84 %
133 %
72 %
101 %

(1) V ustanovni uredbi skupnega podjetja opredeljeni kot najnižje ciljne vrednosti.
(2) Prispevki drugih članov so sestavljeni iz prispevkov sodelujočih držav in zasebnih članov.
(3) Ciljne vrednosti za stvarne prispevke za operativne dejavnosti, kot so bile dogovorjene v letnih delovnih načrtih skupnega podjetja, in zmanjšani denarni prispevki za op
(4) Sodelujoče države financirajo del, ki ga ne krije EU, zasebni člani pa prispevajo dodatno k najvišjim upravičenim stroškom ukrepov, ki se financirajo z nepovratnimi sred

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov skupnih podjetij

MSP in novi upravičenci so bolj dovzetni za napake pri stroških
dela

2.19. Sodišče je z revizijami na ravni upravičencev za proračunsko leto 2021 potrdilo

sistemske napake, ki jih je odkrilo že v prejšnjih letih in so se večinoma nanašale na stroške
dela. Kot je Sodišče že poročalo v svojih preteklih letnih poročilih 27 in Posebnem poročilu
št. 28/2018, je metodologija za izračun stroškov dela postala v okviru programa Obzorje 2020 v
nekaterih pogledih kompleksnejša, zaradi česar se je povečalo tveganje napake. Glavni viri
ugotovljenih napak za plačila nepovratnih sredstev za leto 2021 so bili:
o

stroški podizvajalcev, ki so bili nepravilno prijavljeni kot neposredni stroški dela,

o

nepravilen izračun urnih postavk in uporaba podatkov o načrtovanih stroških za izračun
stopenj stroškov na enoto,

o

upoštevanje ur, opravljenih zunaj obdobja poročanja,

27

Odstavek 5.34 letnega poročila za leto 2017, odstavek 5.16 letnega poročila za leto 2018,
odstavek 4.11 letnega poročila za leto 2019, odstavek 4.13 letnega poročila za leto 2020 in
odstavki 4.12 do 4.16 letnega poročila za leto 2021.
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o

neposredni stroški dela, ki so bili prijavljeni za osebo, ki ni bila niti zaposlena pri
upravičencu niti ni bila zanjo sklenjena pogodba v zvezi s projektom.

2.20. Ena od strategij skupnih podjetij za spodbujanje evropskih raziskav je povečati

udeležbo zasebnega sektorja, zlasti MSP in novih upravičencev. Vendar se je pri reviziji plačil
nepovratnih sredstev, ki jo je Sodišče opravilo neposredno na ravni upravičencev, pokazalo, da
je bilo med desetimi upravičenci iz zasebnega sektorja s količinsko opredeljivimi napakami šest
MSP s približno 90 % vseh ugotovljenih napak.

2.21. Komisija zagotavlja orodje za pomoč udeležencem pri poročanju o stroških dela

(Personnel Costs Wizard) in redno spodbuja njegovo uporabo.

Ukrep 4
Skupna podjetja bi morala okrepiti svoje sisteme notranje kontrole, da bi zmanjšala
povečano tveganje v zvezi z MSP in novimi upravičenci, ter pri nekaterih kategorijah
upravičencev, ki so bolj dovzetni za napake, kot so MSP in novi upravičenci, močno
spodbujati orodje Personnel Costs Wizard.
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Skupna podjetja so večinoma
upoštevala opažanja Sodišča iz
prejšnjih let
2.22. 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.

2.23. V okviru 2.2 je opisan pristop, ki ga Sodišče uporablja za oceno statusa upoštevanja

opažanj iz prejšnjih let.

Okvir 2.2
Pristop k spremljanju upoštevanja opažanj iz prejšnjih let
Zaključeno
Skupno podjetje je upoštevalo opažanje Sodišča in izvedlo razumne izboljšave.
Se izvaja
Skupno podjetje je na podlagi opažanj Sodišča začelo izvajati razumne izboljšave. Vendar
postopek še ni zaključen ali pa izvedene izboljšave le delno ustrezajo opažanju Sodišča.
Neizvedeno
Skupno podjetje se na opažanja Sodišča ni odzvalo ali pa so njegovi popravljalni ukrepi v
veliki meri nezadostni.
Ni relevantno
Opažanje ni več relevantno, ker je bilo nadomeščeno z novim, ki je vključevalo dodatne ali
popravljalne elemente, ali pa so se spremenile dejavnosti ali pravni okvir skupnega
podjetja, na katere se je opažanje nanašalo. Uporablja se tudi za primere, v katerih
stroški, potrebni za obravnavo zadeve, presegajo koristi.

2.24. Na sliki 2.2 je prikazano, da so bili popravljalni ukrepi za 24 opažanj, ki konec leta

2020 še niso bila dovolj upoštevana, sprejeti leta 2021: za 18 opažanj (75 %) so bili ukrepi

34
zaključeni ali opažanja takrat več niso bila relevantna, v zvezi s šestimi opažanji (25 %) pa so se
ukrepi konec leta 2021 še vedno izvajali ali se še niso začeli izvajati 28 .

Slika 2.2 – Prizadevanja skupnih podjetij za upoštevanje opažanj iz
prejšnjih let

Skupaj: 24

1
Se še ne izvaja

5

Se izvaja

13

Zaključeno

5

Ni relevantno

Vir: Evropsko računsko sodišče

28

Opomba: Obravnava vseh opažanj o skupnih podjetjih SESAR, IHI, Čisti vodik, KDT in EU-Rail
iz prejšnjih let je bila zaključena, saj so ta skupna podjetja popravljalne ukrepe izvedla med
revizijo leta 2021.
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Skupna podjetja se srečujejo z izzivi na
področju človeških virov
Metodologija horizontalnega pregleda, ki ga je opravilo Sodišče

2.25. Sodišče je leta 2021 analiziralo stanje glede človeških virov v skupnih podjetjih, ki

delujejo v okviru programa Obzorje 2020. To je vključevalo uporabo začasnih (agencijskih)
uslužbencev in drugih pogodb o storitvah, povezanih z uslužbenci, ter kadrovsko načrtovanje
Komisije za nova skupna podjetja, ustanovljena v okviru večletnega finančnega okvira za
obdobje 2021–2027. Sodišče je na podlagi rezultatov prišlo do zaključkov o posledicah in
tveganjih, povezanih z zgoraj navedenimi zadevami. Za Skupno podjetje F4E je Sodišče opravilo
ločeno oceno stanja na področju človeških virov, katere rezultati so predstavljeni na koncu
tega poglavja.

2.26. Analiza Sodišča je temeljila na podatkih iz sistema Komisije za finančna sredstva in za

elektronsko upravljanje nepovratnih sredstev ter na letnih poročilih skupnih podjetij o
upravljanju. Podatki so bili dopolnjeni z razgovori z uslužbenci skupnih podjetij in Komisije ter z
analizo podatkov o uslužbencih in dokumentov, ki so jih ti predložili. Poleg tega je Sodišče za
namene svoje analize primerjalo stanje v skupnih podjetjih s stanjem v izvajalskih agencijah,
zlasti v Evropski izvajalski agenciji za raziskave, ki sodeluje v podobnih programih kot skupna
podjetja.

2.27. Sodišče je na podlagi podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na obdobje 2018–

2021 in jih je zbralo pri skupnih podjetjih, izračunalo nekatere osnovne ključne kazalnike, ki
zagotavljajo koristne informacije o kadrovskem stanju v skupnih podjetjih. Rezultate je
dopolnilo z relevantnimi opažanji iz prejšnjih let.

Stanje glede človeških virov v skupnih podjetjih je bilo v
obdobju 2018–2021 težavno

2.28. V skladu z načelom notranje kontrole 4

29 bi

morala skupna podjetja za dosego svojih

ciljev dokazati zavezanost privabljanju, razvoju in zadržanju kompetentnih posameznikov. V
zvezi s tem bi moralo poslovodstvo opredeliti kompetence, potrebne za podporo doseganju
ciljev, jih redno ocenjevati na ravni celotnega skupnega podjetja in po potrebi sprejeti ukrepe
za odpravo pomanjkljivosti. Da se zagotovi neprekinjeno delovanje, bi morale biti

29

Okvir Komisije za notranjo kontrolo.
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vzpostavljene ureditve v zvezi z nadomeščanjem za operativne dejavnosti in finančne
transakcije.

2.29. V referenčnem obdobju so skupna podjetja ocenila, da je njihovo tveganje v zvezi s

človeškimi viri srednje do visoko. To je bilo v glavnem utemeljeno s tveganjem, da takrat, ko
bodo potrebni usposobljeni viri, teh zaradi vse večje delovne obremenitve, razmeroma visoke
stopnje fluktuacije uslužbencev in odvisnosti od strokovnega znanja nekaj uslužbencev morda
ne bo na voljo v zadostnem številu.

2.30. V obdobju 2018–2021 je povprečna letna stopnja fluktuacije uslužbencev za vsa

skupna podjetja, razen za Skupno podjetje F4E, znašala 10 % do 12 %. Skupni podjetji CBE in
EU-Rail sta imeli najvišji posamezni povprečni stopnji fluktuacije v tem obdobju (15 % oziroma
19 %). Za primerjavo, stopnja fluktuacije v agenciji REA je v letu 2021 znašala 6 %. Po navedbah
skupnih podjetij je bilo to predvsem posledica konkurenčnejših zaposlitvenih pogojev in
poklicnih možnosti, ki so na voljo v Komisiji in izvajalskih agencijah. Na primer, skupna podjetja
lahko zaradi svoje omejene življenjske dobe uslužbencem ponudijo pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas šele po sedmih letih, drugi organi EU (kot so agencije) pa po treh. Poleg tega se
lahko začasni in pogodbeni uslužbenci, zaposleni v skupnih podjetjih, v okviru mobilnosti med
agencijami prijavijo tudi za prosta delovna mesta, ki jih objavijo drugi organi EU.

2.31. V referenčnem obdobju je povprečni letni delež agencijskih delavcev za vsa skupna

podjetja, razen Skupno podjetje F4E, ostal visok in je znašal približno 11 % statutarnih
uslužbencev. Zlasti visok je bil v skupnih podjetjih CA, CBE in EU-Rail (13 %, 19 % oz. 18 %). Za
primerjavo, leta 2021 je delež agencijskih delavcev v agenciji REA znašal le 1 % statutarnih
uslužbencev. Stalno visoko število agencijskih delavcev v skupnih podjetjih je bilo v večini
primerov posledica visoke fluktuacije in potrebe po nadomeščanju statutarnih uslužbencev na
dolgotrajnem bolniškem dopustu ali med postopki zaposlovanja (skupni podjetji CBE in EURail). To lahko za skupna podjetja pomeni bistvena tveganja, kar zadeva ohranjanje ključnih
kompetenc, nejasno odgovornost, možne sodne spore in manjšo učinkovitost uslužbencev. Ta
tveganja bi lahko negativno vplivala na splošno smotrnost poslovanja skupnih podjetij.

2.32. Dodaten dejavnik delovne obremenitve v skupnih podjetij je sorazmerno visoko

število upravičencev v konzorcijih, ki izvajajo projekte skupnih podjetij, zaradi česar morajo
skupna podjetja izvajati veliko notranjih kontrol v zvezi z zahtevki za povračilo stroškov, ki jih
predložijo taki konzorciji. Tako je v referenčnem obdobju posamezne tekoče projekte skupnega
podjetja v povprečju izvajalo 21 upravičencev (Skupno podjetje CA je imelo 42 upravičencev,
Skupno podjetje KDT pa 40), medtem ko je v letu 2021 tekoče projekte agencije REA v
povprečju izvajalo samo šest upravičencev.
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Skupno podjetje EuroHPC konec leta 2021 še vedno ni imelo
ključnih uslužbencev

2.33. Sodišče je za proračunsko leto 2020 poročalo, da je imelo Skupno podjetje EuroHPC

negotovo kadrovsko stanje in zlasti potrebo po zaposlovanju ključnih upravnih uslužbencev 30 .
Vendar Skupno podjetje ob koncu leta 2021 ni niti začelo postopka zaposlovanja za vodjo
upravne in finančne službe niti ni moglo zaključiti zaposlitve sedmih zelo pomembnih ključnih
upravnih uslužbencev, saj je bila nova ustanovna uredba Skupnega podjetja z zamudo
odobrena šele julija. Poleg tega je imelo le dva izkušena projektna referenta za pripravo in
upravljanje velikih infrastrukturnih projektov in ukrepov s področja raziskav v prejšnjem in
sedanjem večletnem finančnem okviru. Pomanjkanje ključnih uslužbencev bi lahko negativno
vplivalo na neprekinjeno poslovanje Skupnega podjetja in doseganje njegovih ciljev, zlasti
zaradi zelo tehnične narave njegovih projektov in potrebe po visoko usposobljenih uslužbencih
z zelo specifičnim znanjem.

Ukrep 5
Skupno podjetje EuroHPC bi moralo zapolniti ključna delovna mesta, potrebna za
zagotovitev njegovega finančnega poslovodenja in upravljanja notranjih kontrol ter
neprekinjenega poslovanja in doseganja njegovih glavnih operativnih ciljev.

Skupna podjetja bi bila lahko bolje vključena v proces
načrtovanja človeških virov za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027

2.34. Skupna podjetja so samostojna in odgovorna za svoje zaposlovanje, vključno z

določitvijo potreb po uslužbencih in kompetencah. Njihovi izvršni direktorji morajo vzpostaviti
programsko pisarno, ki pod njihovo odgovornostjo izvaja vse podporne naloge, ki izhajajo iz
uredb skupnih podjetij. Programsko pisarno bi morali sestavljati uslužbenci skupnega podjetja,
njene glavne naloge pa bi morale biti zagotavljanje podpore za ustrezen računovodski sistem,
upravljanje izvajanja delovnih programov skupnega podjetja ter zagotavljanje najnovejših
informacij in podpore članom in svetovalnim skupinam skupnega podjetja 31 .

2.35. Skupna podjetja so poročala, da je načrtovanje virov za skupna podjetja za večletni

finančni okvir za obdobje 2021–2027 izvajala izključno Komisija, in sicer ustrezni pristojni
generalni direktorat skupnega podjetja in GD BUDG. Na podlagi rezultatov tega postopka so
bili določeni človeški viri za vsako skupno podjetje, in sicer v ocenah finančnih posledic
30

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto
2020, odstavek 3.9.17.

31

Člen 19 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085 in člen 9 Uredbe Sveta (EU) 2021/1173.
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zakonodajnega predloga, ki so vključene v predlog Komisije za ustrezno uredbo Sveta 32 . V zvezi
s tem je treba opozoriti tudi, da mora Komisija upoštevati zanesljive predpostavke glede števila
uslužbencev v organih EU. Poleg tega je Svet pred sprejetjem novih ustanovnih uredb za
skupna podjetja v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 preučil raven začasnih in
pogodbenih uslužbencev skupnih podjetij, predvidenih v ustreznih predlogih Komisije.

2.36. Te ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga se uporabljajo kot referenčna

točka za razpravo o številu uslužbencev v letnem načrtu delovnih mest za celotno programsko
obdobje. V njih so določeni največje letno število uslužbencev (število uslužbencev, izraženo v
EPDČ) po kategorijah uslužbencev (začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci, napoteni
nacionalni strokovnjaki) ter ustrezne funkcionalne skupine in razredi. Večina skupnih podjetij je
poročala, da njihovo poslovodstvo po notranjem načrtovanju proračuna in virov ni bilo
vključeno v pogajalski proces med pristojnim generalnim direktoratom in GD BUDG. Skupna
podjetja so poročala tudi, da niso bila dovolj obveščena o modelu Komisije glede
produktivnosti, ki se uporablja za določanje človeških virov, potrebnih za izvajanje programov
skupnih podjetij v novem večletnem finančnem okviru, niti o podlagi za omejitev števila
uslužbencev, in to kljub temu, da je bil proračun povečan. Ker so skupna podjetja samostojna
in odgovorna za izvajanje svojih delovnih programov, Sodišče meni, da bi jih bilo mogoče bolje
vključiti v proces načrtovanja človeških virov za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027.

Skupna podjetja nimajo skupnih orodij in smernic za ocene
človeških virov

2.37. Izvršni direktor skupnega podjetja zagotavlja njegovo trajnostno in učinkovito

upravljanje ter učinkovito izvajanje njegovega delovnega programa ter pripravi predlog letnega
proračuna in načrt delovnih mest ter ju predloži upravnemu odboru v sprejetje 33 .

2.38. Trenutno skupna podjetja nimajo orodja za evidentiranje časa po posamezni

dejavnosti. Zato število uslužbencev, ki se vsako leto dodelijo določeni dejavnosti, temelji na
ocenah in ne na dejanskem času, porabljenem za dejavnost med letom. Ker ni orodja za
evidentiranje časa, je tveganje, da ocene potreb po človeških virih niso dovolj zanesljive, večje,
kar vodi do neučinkovite razporeditve virov med dejavnostmi znotraj organizacije.

Ukrep 6
Skupna podjetja bi morala uvesti sistem evidentiranja časa, da bi pridobila objektivne
podatke o tem, koliko človeških virov se uporablja za izvajanje posamezne dejavnosti.
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COM(2021) 87 final z dne 23.2.2021 in COM(2020) 569 final z dne 18.9.2020.

33

Člen 19 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085 in člen 9 Uredbe Sveta (EU) 2021/1173.
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2.39. Večina skupnih podjetij je izvedla oceno potreb po virih za novi večletni finančni

okvir (pogosto s pomočjo zunanjega strokovnjaka) in jo posredovala pristojnemu generalnemu
direktoratu. Vendar ocene niso temeljile na formalizirani in skupni metodologiji za oceno
kadrovskih potreb (vključno z bistvenimi kompetencami) na enoto. Takšna metodologija bi bila
skupnim podjetjem v pomoč pri razvoju objektivnih in dobro zasnovanih kazalnikov delovne
obremenitve (dejavnikov), na podlagi katerih bi dosegla optimalno dodelitev virov znotraj
organizacije. V nasprotnem primeru bodo skupna podjetja še naprej uporabljala različne
postopke, za katere obstaja tveganje, da bodo šteli za nepopolne in/ali pristranske.

Ukrep 7
Skupna podjetja bi morala razviti formaliziran model ali smernice za ocenjevanje
kadrovskih potreb (vključno z bistvenimi kompetencami) po dejavnostih in enotah, da bi
optimizirala uporabo kadrovskih virov.

Pomanjkljivosti v modelu za načrtovanje človeških virov, ki se
uporablja za skupna podjetja v zvezi z večletnim finančnim
okvirom za obdobje 2021–2027
Komisija je vire skupnih podjetij načrtovala brez predhodnih informacij o
njihovih dodatnih nalogah

2.40. Kot je prikazano na sliki 2.3, je bilo načrtovano, da bodo skupna podjetja, ki delujejo

v okviru programa Obzorje 2020, v povprečju dosegla produktivnost, pri kateri proračun za
prevzete obveznosti v višini 28 milijonov EUR upravlja en ekvivalent polnega delovnega časa
(EPDČ). Ta cilj produktivnosti za posamezno skupno podjetje je bil izračunan tako, da se je
finančni prispevek EU za skupno podjetje, kot je določen v zadevnih ustanovnih uredbah (v
tekočih cenah obveznosti), delil s številom uslužbencev skupnega podjetja v letu 2020,
izraženim v EPDČ. Za skupna podjetja, ki naj bi bila ustanovljena v večletnem finančnem okviru
za obdobje 2021–2027, je bil cilj Komisije do konca večletnega finančnega okvira 2021–2027
ohraniti vsaj podobno povprečno raven produktivnosti kot v prejšnjem programu, tj. v
programu Obzorje 2020.
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Slika 2.3 – Cilji glede človeških virov in produktivnosti za skupna podjetja
v okviru programa Obzorje 2020
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

2.41. Kadrovsko načrtovanje Komisije za nova skupna podjetja, ki naj bi bila ustanovljena v

okviru programa Obzorje Evropa, je temeljilo na podobnem modelu produktivnosti, pri
katerem je bil cilj produktivnosti za posamezno skupno podjetje izračunan tako, da se je
finančni prispevek EU k skupnemu podjetju (kot je v stalnih cenah iz leta 2020 določen v
enotnem temeljnem aktu) delil s končnim številom uslužbencev skupnega podjetja, izraženim v
EPDČ (glej sliko 2.4). Komisija je za vsa skupna podjetja s predhodniki 34 predhodno določila
povprečno produktivnost, pri kateri 26 milijonov EUR upravlja en EPDČ. Ta cilj bi se moral
povečati na 28 milijonov EUR, in sicer zaradi zmanjšanja števila uslužbencev za dodatnih deset
EPDČ konec leta 2023. Vendar bi dejansko zmanjšanje moralo temeljiti na oceni uspešnosti
dejavnosti skupnih podjetij. Za dosego tega cilja in upravljanje povečanega proračuna EU v
novem večletnem finančnem okviru je Komisija število statutarnih uslužbencev, ki jih skupna
podjetja lahko zahtevajo, omejila s številom uslužbencev leta 2020. Posledično je bila nižja
produktivnost nekaterih skupnih podjetij (Sesar, EU-Rail in IHI) izravnana z višjo stopnjo
produktivnosti drugih skupnih podjetij (KDT, Svetovno zdravje in CA). Poleg tega je model
produktivnosti skupnih podjetjih KDT in EuroHPC vključeval le finančne prispevke EU, čeprav je
njuna naloga upravljati prihodke, ki vključujejo tako prispevke EU kot tudi nacionalne prispevke
sodelujočih držav.

34

Vključno s Skupnim podjetjem za svetovno zdravje.
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Slika 2.4 – Ocene človeških virov in cilji produktivnosti za skupna
podjetja v okviru enotnega temeljnega akta
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

2.42. Sodišče je ugotovilo, da je Komisija ocene finančnih posledic zakonodajnega

predloga (ki vsebujejo načrte delovnih mest) odobrila pred sprejetjem strateškega načrta
Komisije za raziskave in inovacije ter enotnega temeljnega akta, s katerima so bile skupnim
podjetjem dodeljene dodatne upravne in operativne naloge. Med nje spadajo upravljanje
novih odborov, razširjena vloga svetovalnih organov, novi postopek upravljanja stvarnih
prispevkov za dodatne dejavnosti, strožje zahteve glede poročanja in nove operativne
dejavnosti. Zato je bila v času načrtovanja glavna težava pri ocenjevanju kadrovskih potreb
negotovost glede raziskovalnih ciljev na visoki ravni in dodatnih upravnih in operativnih nalog
prihodnjih skupnih podjetij.

2.43. Ker načrtovanje človeških virov skupnih podjetij ni temeljilo na informacijah,

potrebnih za oceno njihove delovne obremenitve, obstaja tveganje, da načrtovani človeški viri
ne bodo zadostovali za izpolnjevanje vseh nalog, ki so bile dodeljene skupnim podjetjem.

Skupno podjetje EuroHPC ni bilo upoštevano pri modelu produktivnosti

2.44. Komisija pri načrtovanju človeških virov za nova skupna podjetja v večletnem

finančnem okviru za obdobje 2021–2027 v model produktivnosti ni vključila Skupnega podjetja
EuroHPC (za katerega je bil predlog Komisije za ustanovno uredbo zaradi političnih prioritet
sprejet prej).
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2.45. Da bi Skupno podjetje EuroHPC ponovno pridobilo enega od vodilnih položajev na

področju inovativnih tehnologij visokozmogljivostnega računalništva in kvantnega
računalništva, je bilo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 znatno povečano. V
skladu z novo ustanovno uredbo, sprejeto julija 2021, bo moralo Skupno podjetje izvrševati več
kot 7 milijard EUR sredstev. V ta namen mora zaposliti dodatnih 39 uslužbencev, da bi do
konca leta 2023 zaposlovalo načrtovanih 54 statutarnih uslužbencev 35 . Zaradi zamude pri
sprejetju nove ustanovne uredbe je Skupno podjetje potrebne postopke zaposlovanja za
sedem zelo pomembnih delovnih mest začelo izvajati šele proti koncu leta 2021 in v
omenjenem letu ni moglo povečati števila uslužbencev. Ker je imelo konec leta 2021 le
15 uslužbencev (štiri začasne in 11 pogodbenih uslužbencev), bi se lahko pri upravljanju novih
zaposlitev srečalo z kadrovskimi izzivi, poleg tega pa bo moralo še vzpostaviti nove upravne in
operativne postopke.

2.46. Kot je prikazano na sliki 2.5, ima to pomembno skupno podjetje zelo visoko raven

produktivnosti (47 milijonov EUR na en EPDČ), zaradi česar se je povprečna produktivnost
skupnih podjetij s 26 milijonov EUR povečala na 31 milijonov EUR na en EPDČ. Zato je dejanska
povprečna raven produktivnosti vseh skupnih podjetij, ki delujejo v večletnem finančnem
okviru za obdobje 2021–2027, podobna povprečni stopnji produktivnosti izvajalskih agencij v
višini 33 milijonov EUR in ni nižja od nje, kot je bilo ocenjeno v času načrtovanja.

2.47. Čeprav vsa skupna podjetja izvajajo primerljivo kompleksne dejavnosti, njihovi cilji

glede produktivnosti znašajo od 13 milijonov EUR do 51 milijonov EUR (glej sliko 2.5), pri
čemer imata najnižja cilja skupni podjetji SESAR in EU-Rail, najvišje pa skupna podjetja KDT,
EuroHPC in Svetovno zdravje.

35

COM(2020) 569 final z dne 18. septembra 2020.
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Slika 2.5 – Ocene človeških virov in cilji glede produktivnosti za skupna
podjetja v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

Velikost in specifični dejavniki delovne obremenitve pri načrtovanju
virov niso bili dovolj upoštevani

2.48. V nasprotju z drugimi organi EU, kot so izvajalske agencije, je ena glavnih nalog

skupnih podjetij, da zagotovijo sodelovanje zasebnih članov v svojih raziskovalnih in
inovacijskih dejavnostih. To sodelovanje naj bi prispevalo k vzpostavitvi partnerstev s partnerji
iz zadevnih panog in s področja raziskav na ravni celotne EU. Ta partnerstva bi pospeševala
prenos znanstvenih spoznanj v prebojne inovacije, ki jih je mogoče tržiti, spodbujala razvoj
inovacij v okviru strateške vizije, ki si jo skupna podjetja delijo s člani, se odzivala na socialne
izzive v Evropi, ki jih zadevne panoge trenutno ne obravnavajo dovolj, ter razvijala sinergije z
drugimi partnerstvi in nacionalnimi programi.

2.49. Skupna podjetja so načeloma sorazmerno majhne organizacije, ki imajo manj

možnosti kot izvajalske agencije, da bi z ekonomijo obsega povečale svojo produktivnost. Poleg
tega na skupna podjetja pri izpolnjevanju njihovih nalog vplivajo pomembni dejavniki delovne
obremenitve na ravni načrtovanja in izvajanja, ki presegajo upravljanje nepovratnih sredstev in
s katerimi se izvajalske agencije ne srečujejo. Sodišče je zlasti ugotovilo, da naslednji specifični
dejavniki delovne obremenitve skupnih podjetij na ravni načrtovanja in izvajanja niso bili
upoštevani v modelu Komisije za smotrnost poslovanja.
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2.50. V fazi načrtovanja pomenita pomemben del nalog projektnega referenta skupnega

podjetja usklajevanje in sporočanje znanstvenih prioritet za delovne programe in vsebine
razpisov za zbiranje predlogov. Zato morajo projektni referenti organizirati sestanke različnih
organov upravljanja skupnega podjetja (upravni odbor, znanstveni svetovalni organ, skupina
predstavnikov držav in skupine deležnikov, ki delujejo na področju skupnega podjetja) in pri
njih redno sodelovati ter organizirati delovne skupine in dogodke za vključevanje partnerjev iz
zadevnih panog in s področja raziskav, sodelujočih držav in deležnikov.

2.51. Izvajanje projektov skupnih podjetij je bolj kompleksno od izvajanja tipičnih

projektov v okviru programa Obzorje Evropa, saj so njihovi programi osredotočeni na
integrirane projekte, ki združujejo akterje okoli življenjskega cikla raziskav in inovacij zadevne
panoge. Za razliko od izvajalskih agencij morajo skupna podjetja z učinkom finančnega vzvoda
od svojih zasebnih članov privabiti sredstva oz. prispevke. Ta učinek finančnega vzvoda temelji
na najnižji ravni stroškov, za katere se zasebni člani pri izvajanju raziskovalnih in inovacijskih
dejavnostih skupnega podjetja zavežejo, da jih bodo krili (v obliki finančnih in stvarnih
prispevkov). V zvezi s tem morajo skupna podjetja upravljati in potrjevati novo vrsto stvarnih
prispevkov za dodatne dejavnosti, o kateri zasebni člani letno poročajo. Za razliko od programa
Obzorje 2020 bo ta nova vrsta stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti zajemala tudi
neupravičene stroške, nastale pri projektih skupnega podjetja, in se bo lahko uveljavljala le za
projekte, ki bodo vključeni v letni delovni načrt skupnega podjetja. Po drugi strani pa je model
produktivnosti osredotočen le na upravljanje financiranja EU. Sodišče zato meni, da bi bilo
treba pri izračunu cilja skupnega podjetja glede produktivnosti dodatno upoštevati še vsaj
stvarne prispevke za dodatne dejavnosti, ki jih mora skupno podjetje zbrati, ter finančne
prispevke sodelujočih držav (EuroHPC in KDT).

2.52. Skupna podjetja morajo pomemben del svojih dejavnosti v okviru programa

Obzorje 2020 izvesti v novem programskem obdobju večletnega finančnega okvira (glej
odstavke 2.15 do 2.17). Nekatera skupna podjetja bodo projekte v okviru programa
Obzorje 2020 nadaljevala do leta 2027, hkrati pa bodo morala izvrševati višji proračun
programa Obzorje Evropa. Poleg tega lahko pristojni generalni direktorati skupnim podjetjem
neposredno dodelijo izvajanje dodatnih projektnih nalog (npr. v okviru IPE ali programa
Digitalna Evropa).

Pri načrtovanju niso bili upoštevani viri, potrebni za novi centralizirani
sistem za upravljanje finančnih prispevkov sodelujočih držav

2.53. Skupni podjetji KDT in EuroHPC morata na podlagi okvirne uredbe o programu

Obzorje Evropa in svojih zadevnih ustanovnih uredb za večletni finančni okvir za obdobje
2021–2027 zaradi upravljanja finančnih prispevkov sodelujočih držav usklajeno uvesti nov
postopek centraliziranega upravljanja, t. i. sistem centralnega upravljanja finančnih prispevkov.
V okviru tega sistema lahko vsaka sodelujoča država skupnima podjetjema plača svoje finančne
prispevke na ravni projekta za upravičence s sedežem na njenem ozemlju. Med tem
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postopkom imajo vse sodelujoče države tudi pravico, da dajo veto na vse zadeve, ki se
nanašajo na uporabo njihovih nacionalnih finančnih prispevkov, ki so plačani skupnima
podjetjema za vlagatelje vlog s sedežem na njihovem ozemlju. To bi sodelujočim državam
omogočilo, da se na podlagi nacionalnih strateških prioritet odločijo, ali bodo podprle
nacionalnega upravičenca izbranega in odobrenega raziskovalnega in inovacijskega projekta.
Poleg tega pa bosta morali ti skupni podjetji izvršiti plačila sofinanciranja za vse sodelujoče
države, ki imajo različne upravne strukture, ter upravljati in nadzirati dva različna procesa v
zvezi s podpornimi upravnimi sporazumi.

2.54. Sodišče ugotavlja, da Komisija ni ocenila potreb po dodatnih virih za izvajanje

načrtovanega sistema centralnega upravljanja finančnih prispevkov, poleg tega pa te potrebe
niso bile vključene v prvotne ocene kadrovskih virov za izvajanje novega načrta skupnih
podjetij na področju raziskav in inovacij. To pomanjkanje načrtovanja kot tudi orodij IT in
podpore Komisije lahko negativno vpliva na izvajanje programov skupnih podjetij in dosego
ciljnih vrednosti glede prispevkov drugih članov. Če bo sistem centralnega upravljanja
finančnih prispevkov treba izvajati ročno, bo za to potrebnih zelo veliko človeških virov.

Odvisnost Skupnega podjetja F4E od zunanjih uslužbencev se je
v zadnjih letih povečala

2.55. V zadnjih letih je Skupno podjetje F4E postalo bolj odvisno od zunanjih uslužbencev.

Leta 2019 so ti pomenili 62 % statutarnih uslužbencev. V skladu s sedanjim strateškim načrtom
virov Skupnega podjetja za obdobje 2021–2027 naj bi se delež zunanjih uslužbencev v
letu 2022 povečal na 93 % največjega števila statutarnih uslužbencev, ki ga je odobrila
Komisija, nato pa do leta 2027 postopno zmanjšal na 70 % (glej sliko 2.6).
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Slika 2.6 – Razvoj uporabe zunanjih uslužbencev v obdobju 2021–2027
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Skupnega podjetja F4E.

2.56. Skupno podjetje F4E je na podlagi svojega strateškega načrta virov za obdobje 2021–

2027 pri pogajanjih o proračunu za leto 2023 zahtevalo 34 dodatnih statutarnih uslužbencev.
Komisija je sicer priznala, da je sedanje število statutarnih uslužbencev zaradi velike
kompleksnosti projekta ITER nezadostno, vendar je odobrila le deset dodatnih delovnih mest
statutarnih uslužbencev, postopno ukinitev delovnih mest statutarnih uslužbencev pa je
odložila proti koncu projekta, in sicer pod pogojem, da se dodatni uslužbenci uporabijo za
kritične zadeve in da se pregleda organizacijska struktura Skupnega podjetja. S slike 2.7 je
razvidno, da bo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 razlika med številom
statutarnih uslužbencev, ki jih je Komisija odobrila Skupnemu podjetju F4E, in številom
potrebnih statutarnih uslužbencev, ki ga je Skupno podjetje ocenilo v svojem strateškem
načrtu virov, največja leta 2023 in se bo nato do leta 2027 postopoma zmanjševala.
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Slika 2.7 – Razlika med odobrenim številom statutarnih uslužbencev in
številom potrebnih statutarnih uslužbencev, ki ga je ocenilo Skupno
podjetje F4E, v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Skupnega podjetja F4E

2.57. Poleg tega obstaja možnost, da je na stanje glede človeških virov Skupnega

podjetja F4E vplivala pandemija COVID-19, zlasti s povečanjem stroškov zunanjih uslužbencev
in upočasnitvijo napredka projekta. Organizacija ITER-IO bo to upoštevala z novo referenčno
osnovo za projekt ITER v prvem četrtletju leta 2023 in predlagala nov časovni razpored. Ta
nova referenčna osnova in iz nje izhajajoče zahteve lahko vplivajo na prihodnje potrebe in
zahteve Skupnega podjetja F4E po človeških virih v večletnem finančnem okviru za obdobje
2021–2027.

2.58. Zaradi velike odvisnosti Skupnega podjetja od zunanjih uslužbencev se pojavljajo

izzivi in tveganja za delovno okolje. Sodišče je v svojem poročilu za proračunsko leto 2019
opisalo tveganja, povezana s tako visokimi ravnmi zunanjih uslužbencev, kot sta tveganje v
zvezi z ohranjanjem ključnih kompetenc na visoki in specializirani ravni ter tveganje
neučinkovitega upravljanja človeških virov zaradi nejasne porazdelitve odgovornosti med
uslužbenci Skupnega podjetja in zunanjimi uslužbenci 36 .

36

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto
2019, odstavek 3.9.19.

48

Ukrep 8
Poslovodstvo Skupnega podjetja F4E bi moralo okrepiti že sprejete ukrepe za zmanjšanje
tveganj, povezanih z uporabo zunanjih uslužbencev, zlasti tveganja neučinkovitega
upravljanja zaradi nejasne porazdelitve odgovornosti med statutarnimi in zunanjimi
uslužbenci.
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Druge publikacije Sodišča, ki se
nanašajo na skupna podjetja
2.59. Sodišče je leta 2021 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 2.8).
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Slika 2.8 – Druge publikacije, povezane s skupnimi podjetji in/ali področjem raziskav, ki jih je nedavno objavilo Sodišče
Posebno poročilo Sodišča 19/2020:
Digitalizacija evropske industrije: ambiciozna pobuda, katere
uspeh je odvisen od stalne zavezanosti EU, vlad in podjetij

Pregled Sodišča 01/2021:
Začetni prispevek EU k javnozdravstvenemu odzivu na COVID-19

Posebno poročilo Sodišča 05/2022:
Kibernetska varnost institucij, organov in agencij EU: raven
pripravljenosti na splošno ni sorazmerna z grožnjami

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.

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.

Med letoma 2018 in 2021 se je število pomembnih incidentov v
organih EU povečalo za več kot desetkrat. Delo na daljavo je znatno
povečalo število možnih točk dostopa za napadalce. Pomembni
incidenti so navadno posledica uporabe novih metod in tehnologij,
da se raziščejo in da se ponovno vzpostavi prejšnje stanje pa lahko
traja več tednov ali celo mesecev. Tak primer je bil kibernetski napad
na Evropsko agencijo za zdravila, pri katerem so bili občutljivi
podatki razkriti in manipulirani, da bi se spodkopalo zaupanje v
cepiva.

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.

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

Vir: Evropsko računsko sodišče

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.

Glavni zaključek revizorjev je bil, da se raven pripravljenosti na
področju kibernetske varnosti po organih EU razlikuje in na splošno
ni sorazmerna z vse večjimi grožnjami. Kibernetske varnosti namreč
ne obravnavajo usklajeno, bistvene kontrole in ključne dobre prakse
na področju kibernetske varnosti pa niso vedno vzpostavljene.
Različne ravni kibernetske varnosti bi bilo sicer teoretično mogoče
upravičiti z različnimi profili tveganja posameznih organizacij in
ravnmi občutljivosti podatkov, ki jih te obdelujejo, vendar revizorji
poudarjajo, da je lahko zaradi slabosti na področju kibernetske
varnosti v enem organu EU kibernetskim grožnjam izpostavljenih
tudi več drugih organizacij (saj so organi EU tesno povezani drug z
drugim).
Poleg tega trenutno ni pravnega okvira za informacijsko in
kibernetsko varnost v institucijah, organih in agencijah 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
Ukrep 1 Skupna podjetja bodo spoštovala račune, ki jih je izdal Urad Komisije za vodenje in
plačevanje posameznih pravic (PMO), kar zadeva pa zakonodajo, na kar je opozorilo Sodišče, pa
se bodo skupna podjetja dogovorila, da bodo sodelovala s Komisijo v prizadevanjih za jasnejšo
uskladitev ustreznih pravnih podlag.
Ukrep 2 Podlaga za pripravo proračuna posameznega skupnega podjetja v oceni finančnih
posledic zakonodajnega predloga, priloženi enotnemu temeljnemu aktu, sta bili opredelitev in
porazdelitev upravnih stroškov. Zato „upravni stroški“ oziroma finančni prispevki članov skupnih
podjetij zdaj niso le opredeljeni, ampak tudi količinsko določeni za vsako posamezno skupno
podjetje. V skladu s tem bodo skupna podjetja dodatno proučila podrobno vsebino „upravnih
odhodkov“ in poskušala uskladiti njihovo klasifikacijo.
Ukrep 3 Skupno podjetje priznava ukrep, ki ga je predlagalo Sodišče. Ker je Skupno podjetje še
vedno razmeroma mlado, se bo večina preverjanja in potrjevanja izvedla ob koncu izvajanja
projektov. Skupno podjetje bo to vprašanje pravočasno obravnavalo. Predlagani osrednji
finančni mehanizem (uveden na podlagi nove ustanovne uredbe) naj bi zagotovil postopke in
orodja za načrtovanje, ki so potrebni za boljše usklajevanje letnih prispevkov s sodelujočimi
državami.
Ukrep 4 V sodelovanju s Skupnim centrom za izvajanje v okviru Komisije so leta 2022 vsa skupna
podjetja začela izvajati ukrepe za zmanjšanje stopnje napak v skladu z ukrepom, ki ga je
predlagalo Sodišče (npr. vključno s proučitvijo možnosti poenostavljenih oblik stroškov, ki jih
priporoča tudi GD BUDG, kot so stroški na enoto, pavšalni zneski in pavšalne stopnje).
Ukrep 5 Ko je upravni odbor Skupnega podjetja EuroHPC 12. novembra 2021 sprejel kadrovski
načrt za leto 2021, se je zaposlovanje ključnih uslužbencev začelo takoj 1. decembra 2021 v
skladu z ukrepom, ki ga je predlagalo Sodišče.
Ukrep 6 Skupna podjetja trenutno uporabljajo modul za beleženje časa v okviru sistema za
upravljanje človeških virov, ki ga zagotavlja Komisija (SYSPER). V sodelovanju s ponudnikom
storitev sistema SYSPER se bodo proučile možnosti za še natančnejše beleženje podatkov o
delovnem času v tem sistemu.
Ukrep 7 Skupna podjetja se strinjajo, da bodo ukrep izvedla ob upoštevanju procesa načrtovanja
večletnega finančnega okvira 2027–2034, da bi bila tako bolje vključena v proces načrtovanja
človeških virov služb Komisije. Skupna podjetja so ukrep pripravljena sprejeti na podlagi odprte
tristranske razprave z GD BUDG in njihovimi matičnimi generalnimi direktorati. Razprava bi
morala vključevati tudi možnost, da imajo skupna podjetja na voljo določeno prožnost pri
usklajevanju svojih kadrovskih načrtov z začasno delovno obremenitvijo.
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2.41
SESAR 3 kot tristransko skupno podjetje poleg proračuna EU in prispevkov zasebnih članov
upravlja prispevke Eurocontrola v višini približno 500 milijonov EUR za dejavnosti programa
Obzorje Evropa. Ker pa Komisija prispevkov Eurocontrola ni upoštevala v svojem modelu
produktivnosti, nižjega deleža produktivnosti za Skupno podjetje SESAR 3 ni mogoče
neposredno primerjati z razmerjem drugih skupnih podjetij.
Skupno podjetje EU-Rail je bilo pooblaščeno za izvajanje dejavnosti novega sistemskega stebra
za zagotovitev, da raziskave in inovacije vključujejo sistemski pristop k razvoju in preoblikovanju
železniškega sistema ter da imajo vpliv na teh področjih. Da bi dosegli bolj neposredno
upravljanje in nadzor, so za te dejavnosti potrebna dodatna sredstva. Čeprav se ocenjuje, da bo
za to delo v fazi migracije in uvajanja potreben proračun v višini več kot 30 milijard EUR, ta
znesek ni bil vključen v model produktivnosti Komisije, zaradi česar je bil delež produktivnosti
Skupnega podjetja EU-Rail nižji.
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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 Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (MZRS) ter mednarodnimi
standardi za vrhovne revizijske institucije (MSVRI) Mednarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucij (INTOSAI). 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 z njimi povezane transakcije 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. Sodišče pri odhodkih preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in

sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil (vključno z nakupom sredstev)
razen predujmov ob njihovem nastanku. Sodišče preuči predplačila, ko prejemnik sredstev
utemelji njihovo pravilno porabo in skupno podjetje sprejme 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 (MSVRI) med celotno revizijo uporablja strokovno
presojo in ohranja strokovno skrbnost. Opravi tudi naslednje korake:
—

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 in 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,

—

vrednoti ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenost
računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij poslovodstva,
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—

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 EU 37 .

3.1.9. V zvezi s porabo skupnih podjetij za raziskave v okviru programa Obzorje 2020 je za

naknadne revizije pristojna skupna revizijska služba GD RTD Komisije. Komisija je na podlagi
rezultatov naknadnih revizij skupne revizijske službe GD RTD Komisije v svojem predlogu
uredbe o programu Obzorje 2020 38 menila, da je, če se upoštevajo stroški kontrol in
zapletenost pravil za povračilo stroškov raziskovalnih projektov, tveganje napake na letni ravni
v razponu od 2 % do 5 % realističen cilj. Končni cilj Komisije glede stopnje preostale napake je
ob zaključitvi programa Obzorje 2020 doseči stopnjo, ki bo čim bližje 2 %.

3.1.10. Sodišče komunicira s poslovodstvom o zadevah, kot so načrtovan obseg in
časovni razpored revizij ter pomembne revizijske ugotovite, vključno z morebitnimi
pomembnimi slabostmi pri notranjih kontrolah, ki jih odkrije pri svojih revizijah.

37

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta.

38

COM(2011) 809 final.
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3.1.11. 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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Skupna podjetja, ki izvajajo okvirne
programe EU
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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 3)
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 v okviru sedmega
okvirnega programa za raziskave (7. OP) za obdobje osmih let 39 (SESAR 1). Junija 2014 je Svet
spremenil ustanovno uredbo in podaljšal obdobje delovanja Skupnega podjetja v okviru
programa Obzorje 2020 do 31. decembra 2024 40 (SESAR). Novembra 2021 je sprejel enotni
temeljni akt o ustanovitvi Skupnega podjetja SESAR 3, ki bo v okviru programa Obzorje Evropa
nadomestilo SESAR in bo imelo obdobje delovanja do 31. decembra 2031 41 .

3.2.2. Skupno podjetje SESAR 3 je javno-zasebno partnerstvo za razvoj posodobljenega

upravljanja zračnega prometa v Evropi. Njegovi ustanovni člani so EU, ki jo zastopa Komisija,
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) in več kot 50 organizacij iz
celotne letalske vrednostne verige, od letališč, uporabnikov zračnega prostora vseh kategorij,
izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa do operatorjev brezpilotnih zrakoplovov in
drugih služb.

39

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).

40

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.

41

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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3.2.3. V tabeli 3.2.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.2.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

44,6

119,5

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

4,3

151,3

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

69,9

179,2

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

34,8

163,2

37

38

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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 Sodišča, 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 147 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
3.2.6. Sodišče je revidiralo:
(a)

zaključni račun skupnega podjetja SESAR 3, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 42 in
poročila o izvrševanju proračuna 43 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, 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 SESAR 3 za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

42

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

43

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

3.2.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.2.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.2.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 44 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje SESAR 3 (in njegov predhodnik Skupno podjetje SESAR) takih prispevkov še ni
plačalo.

44

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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3.2.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje
stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno
s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 45 . Za Skupno
podjetje SESAR ta delež znaša 7,7 % ali približno 52 221 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 46 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu 47 določeno, da
morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 339 098 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov
iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede
izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne
finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.2.13. V tabeli 3.2.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

45

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

46

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

47

Člen 28 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085.
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Tabela 3.2.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in
dvostranskih sporazumov)
Člani
EU (GD MOVE)
Eurocontrol
Zasebni člani
Skupaj

Operativne
dejavnosti
585,0
492,0
280,0
1 357,0

Dodatne
dejavnosti (1)
n. r.
n. r.
n. r.
n. r.

Skupaj
585,0
492,0
280,0
1 357,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)
Denarni
prispevki
536,2
15,7
8,7
560,6

Stvarni
prispevki –
potrjeni
0,0
230,8
192,6
423,4

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
n. r.
45,0
n. r.
42,1
n. r.
87,1
n. r.

Skupaj
536,2
291,5
243,4
1 071,0

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.2.14. Za zagotovitev celovite slike dosežkov Skupnega podjetja je treba upoštevati tudi

sedanjo stopnjo operativnih obveznosti članov Skupnega podjetja. Konec leta 2021 je Skupno
podjetje za podpisane sporazume in pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru
programa Obzorje 2020 v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU, ki je znašal
555,8 milijona EUR. Od tega je treba v prihodnjih letih za projekte in pogodbe, ki še niso
zaključeni, plačati še približno 92,5 milijona EUR (ali 16,6 %). Poleg tega so zasebni člani sprejeli
pravno zavezo, da bodo zagotovili celotne stvarne prispevke v višini 280 milijonov EUR,
opredeljene v sporazumu o članstvu, Eurocontrol pa, da bo plačal prispevke v višini
433,4 milijona EUR oz. 91 % ciljne vrednosti glede operativnih prispevkov v višini
475 milijonov EUR, opredeljene v dvostranskem sporazumu.

3.2.15. Stopnja izvrševanja proračuna za plačila Skupnega podjetja za leto 2021, ki je bil
na voljo za projekte v okviru programa Obzorje 2020, je znašala 93 %. Skupno podjetje v letu
2021 ni imelo skoraj nič operativnih odobritev za prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis za
zbiranje predlogov zaključilo do konca leta 2020.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.2.16. Za naknadne revizije plačil v okviru programa Obzorje 2020 je pristojna skupna

revizijska služba GD RTD Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo
konec leta 2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 0,7 % in
stopnji preostale napake v višini 0,6 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna
plačila) 48 .

48

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja SESAR za leto 2021,
poglavje 4.3.
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3.2.17. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 49 . Ugotovilo in
količinsko opredelilo je napako v primeru, ko je upravičenec prijavil neposredne stroške dela, ki
bi jih bilo treba prijaviti kot stroške podizvajalcev. Ker pa v sporazumu o dodelitvi nepovratnih
sredstev taki odhodki za upravičenca niso bili predvideni, ti nastali stroški niso bili upravičeni.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

49

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)

2020

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 (izvedba obsežnih predstavitvenih dejavnosti). Zato je Skupno podjetje od
končnega celotnega razpoložljivega proračuna za plačila za proračunsko vrstico 3700 (izvedba
obsežnih predstavitvenih dejavnosti) v višini 36,8 milijona EUR ob koncu leta 2020 izvršilo le 21,2
milijona EUR (ali 58 %).

Ni relevantno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.2.12
Skupno podjetje SESAR 3 namerava upoštevati „Smernice za izračun pokojninskih prispevkov
delodajalcev skupnih podjetij“, ki jih je GD BUDG izdal junija 2022. Te smernice temeljijo
izključno na kadrovskih predpisih, ki ne razlikujejo med upravnimi prihodki in prihodki iz
poslovanja. Skupno podjetje SESAR 3 bo plačalo znesek, ki ga bo Komisija zaračunala.
3.2.17
Šteje se, da je način poročanja o stroških (kot stroških dela) posledica nenamerne napake
upravičenca, ki je majhna organizacija in za katero je bil to prvi projekt v okviru programa
Obzorje 2020. Skupno podjetje SESAR 3 bo zavrnilo stroškovno postavko v višini 11 400 EUR in s
tem povezane posredne stroške v višini 2 850 EUR.
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3.3. Skupno podjetje za čisto letalstvo
(CA)
Uvod

3.3.1. Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude na področju aeronavtike s

sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno decembra 2007 v okviru sedmega okvirnega programa
za raziskave (7. OP) za obdobje desetih let (Čisto nebo 1) 50 . Svet je maja 2014 podaljšal
obdobje delovanja Skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020 do 31. decembra
2024 51 (Čisto nebo 2). Novembra 2021 je sprejel enotni temeljni akt o ustanovitvi Skupnega
podjetja za čisto letalstvo (CA), ki bo v okviru programa Obzorje Evropa nadomestilo SESAR 2 in
bo imelo obdobje delovanja do 31. decembra 2031 52 .

3.3.2. Skupno podjetje CA je javno-zasebno partnerstvo za preoblikovanje letalstva tako,
da bo imelo trajnostno in podnebno nevtralno prihodnost. Njegovi ustanovni člani so EU, ki jo
zastopa Komisija, in organizacije iz letalskega sektorja, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem novih
svetovnih standardov za zanesljive in podnebno nevtralne letalske sisteme.

3.3.3. V tabeli 3.3.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.3.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

89,3

315,6

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

4,3

315,7

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

189,9

356,6

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

182,6

346,7

42

43

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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

50

Uredba Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja
„Čisto nebo”.

51

Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto
nebo 2.

52

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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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 Sodišča, 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 147 je sestavni del mnenja.

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 izkazi 53 in poročila
o izvrševanju proračuna 54 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021,
ter

(b)

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

53

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

54

Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije,
in pojasnila.
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Zanesljivost zaključnega računa
Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

3.3.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja CA za leto, ki se je

končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.3.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
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Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.3.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 55 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje CA (in njegov predhodnik Skupno podjetje Čisto nebo 2) takih prispevkov še ni
plačalo.

3.3.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje

stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno
s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 56 . Za Skupno
podjetje CA ta delež znaša 2,3 % ali približno 16 581 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 57 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu določeno, da morajo EU
in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno podjetje
pomenilo približno 360 453 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede izračuna
prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne finančne
posledice.

55

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

56

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

57

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.3.13. V tabeli 3.3.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

Tabela 3.3.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih
odločb)

Člani

EU (GD RTD)
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
1 755,0
1 228,5
2 983,5

Dodatne
dejavnosti (1)
0,0
965,3
965,3

Skupaj

1 755,0
2 193,8
3 948,8

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)

Denarni
prispevki
1 536,0
27,4
1 563,4

Stvarni
prispevki –
potrjeni
n. r.
581,3
581,3

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
n. r.
n. r.
242,5
1 290,0
242,5
1 290,0

Skupaj

1 536,0
2 141,2
3 677,2

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.3.14. Za zagotovitev celovite slike dosežkov Skupnega podjetja je treba upoštevati tudi

sedanjo stopnjo operativnih obveznosti članov Skupnega podjetja. Konec leta 2021 je Skupno
podjetje skoraj v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane
sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020, ki je znašal 1 716
milijonov EUR. Od tega bo moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 273
milijonov EUR (ali 16 %). Po drugi strani so zasebni člani sprejeli pravno zavezo, da bodo
zagotovili stvarne prispevke v višini 2 113,8 milijona EUR.

3.3.15. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v okviru
proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2021 na voljo za projekte programa
Obzorje 2020, je bila 100 % oziroma 83 %.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.3.16. Za naknadne revizije plačil v okviru programa Obzorje 2020 je pristojna skupna

revizijska služba GD RTD Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo
konec leta 2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 1,8 % in
stopnji preostale napake v višini 1,0 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna
plačila) 58 .

58

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja CA za leto 2021, poglavje 43.
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3.3.17. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 59 . V enem primeru je
odkrilo in količinsko opredelilo sistemsko napako, povezano z nepravilnim izračunom urnih
postavk za stroške dela.

3.3.18. V letu 2021 so bili pomembni dokumenti (na primer: izjave članov odbora za

vrednotenje o neobstoju nasprotja interesov, poročila o ocenjevanju pri javnih naročilih,
poročila o ocenah pri zaposlovanju, sklepi o natečajni komisiji za zaposlovanje, sklepi o oddaji
javnih naročil in pogodbe o zaposlitvi) odobreni tako, da se je slika podpisa odgovornega
odredbodajalca kopirala in prilepila v dokument v Wordu, datoteka pa se je nato pretvorila v
obliko PDF. Ta praksa lahko pomeni pravno tveganje, saj lahko zavrnjeni kandidati izpodbijajo
pravilnost podpisanih ocenjevalnih dokumentov.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

59

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)

2020

Skupno podjetje je znatno povečalo uporabo agencijskih uslužbencev. Na podlagi take prakse se
ustvarjajo dejanska stalna delovna mesta, poleg tistih, ki so predvidena v kadrovskih načrtih. 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.

Neizvedeno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.3.11
Smo odprti in pripravljeni za reševanje zadeve v sodelovanju s službami Komisije. Skupna
podjetja so od Komisije skupaj zahtevala pojasnila in smernice v zvezi z ugotovitvijo Sodišča.
3.3.12
Kot je navedeno pod točko 3.3.11, se Skupno podjetje strinja, da bo zadevo rešilo v sodelovanju
s službami Komisije. Vendar nimamo pooblastila, da bi se strinjali, da obstaja nasprotje med
pristopom k ocenjevanju, ki so ga pripravile službe Evropske komisije na podlagi veljavnih določb
Kadrovskih predpisov za opredelitev deleža pokojninskih prispevkov organov EU za njihovo
osebje, in navedenimi določbami enotnega temeljnega akta.
3.3.18
Ugotovitev velja le za omejen del vsakodnevnega poslovanja Skupnega podjetja, saj se vse
naloge, povezane z nepovratnimi sredstvi in strokovnim upravljanjem, obdelujejo prek
elektronskih sistemov za upravljanje nepovratnih sredstev. Ugotovitev je bila obravnavana
leta 2022. Skupno podjetje je uvedlo certificiran elektronski podpis z znakom EU (pravno
enakovreden lastnoročnemu podpisu).
3.3.19
Stanje glede na preteklo leto ostaja nespremenjeno. Skupno podjetje je moralo v preteklih letih
zaradi omejitev togega kadrovskega načrta ob čedalje več nalogah in delovnih obremenitvah
najemati vse več agencijskega osebja. Skupno podjetje trenutno prehaja skozi fazo visoke
delovne obremenitve, pri čemer se oba programa – Čisto nebo 2 in novi program Čisto letalstvo
– izvajata vzporedno. Skupno podjetje je objavilo javni razpis za naročilo storitev zunanjega
svetovanja za operativno podporo (programsko, finančno in revizijsko upravljanje, pravne
storitve). Pričakuje se, da bo ta podpora zagotovila stabilnejše delovne vire. Boljša 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
inovativno zdravje (IHI)
Uvod

3.4.1. Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila s sedežem v Bruslju je bilo

ustanovljeno decembra 2007 60 v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave (7. OP) za
obdobje desetih let (IMI 1). Svet je maja 2014 podaljšal obdobje delovanja Skupnega podjetja v
okviru programa Obzorje 2020 do 31. decembra 2024 61 (IMI 2). Novembra 2021 je sprejel
enotni temeljni akt 62 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativno zdravje, ki bo v
okviru programa Obzorje Evropa nadomestilo IMI 2 in bo imelo obdobje delovanja do 31.
decembra 2031.

3.4.2. Skupno podjetje IHI je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije na

področju zdravja. Njegov cilj je pripomoči k ustvarjanju vseevropskega ekosistema raziskav in
inovacij na področju zdravja, ki bo olajšal prenos znanstvenih spoznanj v oprijemljive inovacije.
Te inovacije naj bi zajemale preprečevanje, diagnostiko, zdravljenje in obvladovanje bolezni.
Ustanovni člani skupnega podjetja so: EU, ki jo zastopa Komisija, COCIR Advancing Healthcare,
Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), vključno z Vaccines Europe,
EuropaBio in MedTech Europe.

60

Uredba Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila.

61

Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
pobudo za inovativna zdravila 2.

62

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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3.4.3. V tabeli 3.4.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.4.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

207,1

233,8

9,1

260,5

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

210,4

241,6

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

11,0

276,5

50

53

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)
Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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 Sodišča, 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 147 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
3.4.6. Sodišče je revidiralo:
(a)

zaključni račun Skupnega podjetja IHI, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 63 in
poročila o izvrševanju proračuna 64 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, 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 IHI za leto, ki se je

končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

63

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

64

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.4.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.4.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 65 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje IHI (in njegov predhodnik Skupno podjetje IMI 2) takih prispevkov še ni
plačalo.

3.4.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje
stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno

65

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 66 . Za Skupno
podjetje IHI ta delež znaša 2,5 % ali približno 19 693 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 67 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu 68 določeno, da
morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 393 856 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov
iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede
izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne
finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvajanje 7. OP

3.4.13. V tabeli 3.4.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
7. OP ob koncu leta 2021.

Tabela 3.4.2 – Prispevki članov za 7. OP (v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Člani

EU (GD RTD)
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Dodatne
dejavnosti (1)
n. r.
n. r.
n. r.

Skupaj

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)

Denarni
prispevki
938,4
21,9
960,3

Stvarni
prispevki –
potrjeni
0,0
766,7
766,7

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
n. r.
38,0
n. r.
38,0
n. r.

Skupaj

938,4
826,6
1 765,0

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

66

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

67

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

68

Člen 13 Priloge 1 Uredbe Sveta (ES) št. 557/2014 in člen 28 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085.
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3.4.14. Kar zadeva operativne obveznosti Skupnega podjetja ob koncu leta 2021, je

Skupno podjetje v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane
sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru 7. OP, ki je znašal 966 milijonov EUR. Od
tega bo moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 84,3 milijona EUR (ali
8,7 %). Zasebni člani so zagotovili stvarne prispevke v isti vrednosti. Stopnja izvrševanja
proračuna za plačila Skupnega podjetja za leto 2021, ki je bil na voljo za projekte v okviru 7. OP,
je znašala 80 %. Skupno podjetje v letu 2021 ni imelo skoraj nič operativnih odobritev za
prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis za zbiranje predlogov zaključilo do konca leta 2014.

Izvajanje programa Obzorje 2020

3.4.15. V tabeli 3.4.3 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

Tabela 3.4.3 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Člani

EU (GD RTD)
EFPIA in pridruženi
partnerji
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja

Dodatne
dejavnosti
(1)

Skupaj

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)

Denarni
prispevki

Stvarni
prispevki –
potrjeni

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
n. r.

Skupaj

1 638,0

n. r.

1 638,0

838,0

0,0

1 638,0

n. r.

1 638,0

31,9

606,3

251,0

n. r.

889,2

838,0

3 276,0

n. r.

3 276,0

869,9

606,3

251,0

n. r.

1 727,2

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.4.16. Za zagotovitev celovite slike dosežkov Skupnega podjetja je treba upoštevati tudi
sedanjo stopnjo operativnih obveznosti članov Skupnega podjetja. Konec leta 2021 je Skupno
podjetje prevzelo obveznosti v višini 1 452,1 milijona EUR ali 91 % najvišjega možnega
prispevka EU za podpisane sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa
Obzorje 2020, ki je znašal 1 595,4 milijonov EUR. Razlog je bil predvsem to, da z razpisom za
zbiranje predlogov v letu 2019 ni bilo mogoče zajeti vseh načrtovanih tem in da je bil proračun
EU s sklepom upravnega odbora ustrezno zmanjšan. Od tega zneska prevzetih obveznosti bo
moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 616,8 milijona EUR (ali 42,5 %).
Po drugi strani so zasebni člani sprejeli pravno zavezo, da bodo zagotovili stvarne prispevke v
višini 1 520,7 milijona EUR.

3.4.17. Stopnja izvrševanja proračuna za plačila Skupnega podjetja za leto 2021, ki je bil
na voljo za projekte v okviru programa Obzorje 2020, je znašala 97 %. Skupno podjetje v letu
2021 ni imelo skoraj nič operativnih odobritev za prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis za
zbiranje predlogov zaključilo do konca leta 2020.
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.4.18. Naknadno revizijo vmesnih in končnih plačil 7. OP opravlja Skupno podjetje,

naknadno revizijo plačil v okviru programa Obzorje 2020 pa skupna revizijska služba GD RTD
Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec leta 2021, je Skupno
podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 1,9 % in stopnji preostale napake v
višini 0,8 % za projekte 7. OP 69 ter reprezentativni stopnji napake v višini 0,97 % in stopnji
preostale napake v višini 0,6 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna
plačila) 70 .

3.4.19. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 71 . V enem primeru je
odkrilo in količinsko opredelilo sistemsko napako v zvezi s stroški dela zaradi uporabe
nepravilnih urnih postavk, ki niso temeljile na zaključenem finančnem letu, v nekem drugem pa
napako zaradi neobstoja ustreznih dokazil za prijavljeno opremo in potne stroške.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

69

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja IHI za leto 2021,
poglavje 2.7.2.

70

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja IHI za leto 2021,
poglavje 2.7.2.

71

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

2020

Pripombe Sodišča
Upravni proračun Skupnega podjetja se upravlja kot ločen proračun (kar pomeni, da znesek
proračuna za prevzete obveznosti ni enak znesku proračuna za plačila), 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, sestanke, prireditve in druge
storitve je ta praksa pomenila nizko stopnjo izvrševanja proračuna za upravna plačila Skupnega
podjetja (infrastrukturni odhodki iz naslova 2 pomenijo okoli 3 % celotnega razpoložljivega
proračuna za plačila Skupnega podjetja), ki je konec leta 2020 znašala 51 %.

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

Zaključeno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.4.11
Skupno podjetje IHI je trdno odločeno rešiti nastalo situacijo v tesnem sodelovanju s službami
Komisije.
Upoštevali bomo smernice Komisije (zadnja različica z dne 20. junija 2022) in plačilo obdelali
takoj po prejemu obvestila o dolgovanem znesku.
3.4.12
Za plačilo dela pokojninskega prispevka, ki ga plača delodajalec, Skupno podjetje upošteva
smernice Komisije, ki jih je pripravil GD za proračun.
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3.5. Skupno podjetje za čisti vodik
(Čisti vodik)
Uvod

3.5.1. Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik

(GCV) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 2008 v okviru 7. OP za obdobje do 31.
decembra 2017 72 (GCV 1). Maja 2014 je Svet sprejel novo ustanovno uredbo, s katero je bilo
obdobje delovanja Skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020 podaljšano do 31.
decembra 2024 73 (GCV 2). Novembra 2021 je sprejel enotni temeljni akt o ustanovitvi
Skupnega podjetja za čisti vodik (Čisti vodik), ki bo v okviru programa Obzorje Evropa
nadomestilo GCV 2 in bo imelo obdobje delovanja do 31. decembra 2031 74 .

3.5.2. Skupno podjetje Čisti vodik je javno-zasebno partnerstvo na področju tehnoloških

raziskav in inovacij v zvezi z vodikom in gorivnimi celicami. Njegovi ustanovni člani so EU, ki jo
zastopa Komisija, industrijsko združenje (Hydrogen Europe) in raziskovalno združenje
(Hydrogen Europe Research).

3.5.3. V tabeli 3.5.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.5.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

50,0

85,4

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

5,3

86,3

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

56,2

103,8

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

15,8

104,2

27

29

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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

72

Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
gorivne celice in vodik.

73

Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in
vodik 2.

74

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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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 Sodišča, 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 147 je sestavni del mnenja.

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 izkazi 75 in poročila
o izvrševanju proračuna 76 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021,
ter

(b)

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

75

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

76

Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije,
in pojasnila.
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Zanesljivost zaključnega računa
Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

3.5.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja Čisti vodik za leto, ki se
je končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.5.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.5.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
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njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 77 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje Čisti vodik (in njegov predhodnik Skupno podjetje GCV 2) takih prispevkov še
ni plačalo.

3.5.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje

stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno
s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 78 . Za Skupno
podjetje Čisti vodik ta delež znaša 2,9 % ali približno 12 971 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 79 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu 80 določeno, da
morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 223 642 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov
iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede
izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne
finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna 7. OP

3.5.13. V tabeli 3.5.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
7. OP ob koncu leta 2021.

77

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

78

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

79

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

80

Člen 15(1) Priloge 1 k Uredbi Sveta (ES) št. 559/2014 in člen 28 Uredbe Sveta (EU)
2021/2085.
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Tabela 3.5.2 – Prispevki članov za 7. OP (v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih
odločb)
Člani
EU (GD RTD)
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
470,0
470,0
940,0

Dodatne
dejavnosti (1)
n. r.
n. r.
n. r.

Skupaj
470,0
470,0
940,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)
Denarni
prispevki

Stvarni
prispevki –
potrjeni

407,4
17,9
425,3

19,1
443,9
463,0

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
n. r.
4,2
n. r.
4,2
n. r.

Skupaj
426,5
466,0
892,5

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.5.14. Konec leta 2021 je Skupno podjetje prevzelo obveznosti v višini 425,5 milijona

EUR ali 95 % najvišjega možnega prispevka EU za podpisane sporazume o dodelitvi nepovratnih
sredstev v 7. OP, ki je znašal 450 milijonov EUR. Od tega bo moralo Skupno podjetje v
prihodnjih letih plačati še približno 3,0 milijona EUR (ali 0,7 %). Zasebni partnerji so zagotovili
stvarne prispevke v isti vrednosti. Stopnja izvrševanja proračuna za plačila Skupnega podjetja
za leto 2021, ki je bil na voljo za projekte 7. OP, je znašala 97,8 %. Skupno podjetje v letu 2021
ni imelo skoraj nič operativnih odobritev za prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis za zbiranje
predlogov zaključilo do konca leta 2014.

Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.5.15. V tabeli 3.5.3 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

Tabela 3.5.3 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih
odločb)
Člani
EU (GD RTD)
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
665,0
95,0
760,0

Dodatne
dejavnosti (1)
0,0
285,0
285,0

Skupaj
665,0
380,0
1 045,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)
Denarni
prispevki
545,5
11,4
556,9

Stvarni
prispevki –
potrjeni
0,0
38,6
38,6

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
0,0
51,3
1 039,0
51,3
1 039,0

Skupaj
545,5
1 140,3
1 685,8

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.5.16. Nizka stopnja potrjenih stvarnih prispevkov zasebnih članov za operativne

dejavnosti v višini 38,6 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.
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3.5.17. Za zagotovitev celovite slike dosežkov Skupnega podjetja je treba upoštevati tudi
sedanjo stopnjo operativnih obveznosti članov Skupnega podjetja. Konec leta 2021 je Skupno
podjetje v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane sporazume o
dodelitvi nepovratnih sredstev in pogodbe v okviru programa Obzorje 2020, ki je znašal 646
milijonov EUR. Od tega bo moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 112,6
milijona EUR (ali 17,8 %). Po drugi strani so zasebni člani sprejeli pravno zavezo, da bodo
zagotovili stvarne prispevke v višini 158,3 milijona EUR.

3.5.18. Stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v okviru
proračuna Skupnega podjetja, ki je bil za leto 2021 na voljo za projekte programa
Obzorje 2020, je bila 98 % oziroma 87,8 %.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.5.19. Naknadno revizijo vmesnih in končnih plačil 7. OP na ravni upravičencev opravlja

Skupno podjetje, naknadno revizijo plačil v okviru programa Obzorje 2020 pa skupna revizijska
služba GD RTD Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec leta
2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 2,0 % in stopnji
preostale napake v višini 1,0 % za projekte 7. OP 81 ter reprezentativni stopnji napake v višini
2,16 % in stopnji preostale napake v višini 1,3 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni
in končna plačila) 82 .

3.5.20. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 83 . V enem primeru je
Sodišče odkrilo in količinsko opredelilo napako v zvezi s stroški dela, ki so bili zaradi
administrativne napake prijavljeni previsoko, v nekem drugem pa sistemsko, količinsko
neopredeljivo pomanjkljivost pri kontrolah, ki se je nanašala na to, da upravičenec ni imel
postopka potrjevanja za delovne ure, opravljene za projekt.

81

Letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja Čisti vodik za leto 2021, poglavje 4.3.

82

Letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja Čisti vodik za leto 2021, poglavje 4.3.

83

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

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

92
Skupno podjetje za čisti vodik (Čisti vodik)

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let
Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

Upravni proračun Skupnega podjetja se upravlja kot ločen proračun (kar pomeni, da znesek
proračuna za prevzete obveznosti ni enak znesku proračuna za plačila), 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,
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 %.

Zaključeno
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84

Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

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 energije 84 . 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.
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.
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 energije.

Ni relevantno

2020

Skupno podjetje je za delovno mesto upravljavca znanja približno 2,5 leta 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.

Zaključeno

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev).
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Odgovor Skupnega podjetja
3.5.11
Skupna podjetja so od Komisije skupaj zahtevala pojasnila in smernice v zvezi z ugotovitvijo
Sodišča. Smo odprti in zadevo pripravljeni rešiti po prejemu napotkov služb Komisije.
3.5.12
Za plačilo dela prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo, bo Skupno podjetje za čisti vodik
upoštevalo navodila služb Komisije. Kljub temu je treba opozoriti, da so skupna podjetja že
oblikovala svoj večletni proračun na podlagi skupnih prihodkov za upravne odhodke, kot je
določeno v enotnem temeljnem aktu. Ker so ti prihodki v enotnem temeljnem aktu določeni na
najvišji ravni in jih ni mogoče preseči, ima lahko končna odločitev o znesku, ki ga je treba
zagotoviti v zvezi s prispevki v pokojninsko shemo, zelo velike posledice za zmožnost Skupnega
podjetja za izvajanje načrtovanih dejavnosti in z njimi povezane odhodke.
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3.6. Skupno podjetje za ključne
digitalne tehnologije (KDT)
Uvod

3.6.1. Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj

(ECSEL) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 2014 v okviru programa Obzorje 2020 za
obdobje do 31. decembra 2024 85 . Skupno podjetje ECSEL je nadomestilo in nasledilo skupni
podjetji ENIAC in ARTEMIS, ki sta bili ukinjeni 26. junija 2014. Novembra 2021 je Svet sprejel
enotni temeljni akt o ustanovitvi Skupnega podjetja za ključne digitalne tehnologije (KDT), ki bo
v okviru programa Obzorje Evropa nadomestilo ECSEL in bo imelo obdobje delovanja do 31.
decembra 2031 86 .

3.6.2. Skupno podjetje KDT je javno-zasebno partnerstvo, s katerim se upravlja program

za raziskave in inovacije, katerega cilj je okrepiti strateško avtonomijo EU v sektorju
elektronskih komponent in sistemov. Njegovi ustanovni člani so: EU, ki jo zastopajo Komisija,
sodelujoče države in tri industrijska združenja iz zasebnega sektorja, in sicer Evropsko
združenje za povezovanje energetskega sistema (EPoSS), Združenje za evropske dejavnosti na
področju nanoelektronike (AENEAS) in evropsko tehnološko združenje Inside Industry
Association, ki predstavljajo deležnike s področja mikro- in nanoelektronike, pametnih
integriranih sistemov ter vgrajenih in kibernetsko-fizičnih sistemov.

85

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

86

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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3.6.3. V tabeli 3.6.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.6.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

155,8

137,4

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

212,4

209,0

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

199,3

215,8

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

214,0

218,3

29

29

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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 Sodišča, 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 147 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
3.6.6. Sodišče je revidiralo:
(a)

zaključni račun Skupnega podjetja KDT, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 87 in
poročila o izvrševanju proračuna 88 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, 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 KDT za leto, ki se je

končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

87

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

88

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.6.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.6.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 89 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje KDT (in njegov predhodnik Skupno podjetje ECSEL) takih prispevkov še ni
plačalo.

3.6.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje
stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno

89

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 90 . Kot prihodki, ki
jih ne financira EU, štejejo tudi denarni prispevki sodelujočih držav, ki se ne zagotavljajo prek
proračuna EU. Za Skupno podjetje KDT ta delež znaša 50,1 % ali približno 243 904 EUR na leto
(na podlagi podatkov iz leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun
prispevkov delodajalca, ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU,
upoštevajo le ustrezne določbe kadrovskih predpisov 91 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu92
določeno, da morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi
za Skupno podjetje pomenilo približno 243 417 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi
podatkov iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag
glede izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko
različne finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna 7. OP

3.6.13. Skupno podjetje je 26. junija 2014 nasledilo skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS in
prevzelo izvajanje njunih dejavnosti v 7. OP.

3.6.14. Konec leta 2021 je Skupno podjetje finančno zaključilo vse potekajoče projekte iz

7. OP. Na podlagi skupnih stroškov dejavnosti iz 7. OP, za katere so bile podpisani sporazumi, in
dejanskih plačil, ki jih je Skupno podjetje (in njegovi predhodniki ENIAC, ARTEMIS in ECSEL)
izvršilo za sofinanciranje teh dejavnosti, so končni prispevki članov ocenjeni, kot sledi: EU:
564,3 milijona EUR, sodelujoče države: 812,5 milijona EUR in stvarni prispevki zasebnih članov:
2 202,4 milijona EUR.

Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.6.15. V tabeli 3.6.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

90

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

91

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

92

Člen 28 Uredbe Sveta (EU) 2021/2085.
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Tabela 3.6.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Člani
EU (GD CNECT)
Zasebni člani
Sodelujoče države (2)
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Dodatne
dejavnosti (1)
n. r.
n. r.
n. r.
n. r.

Skupaj
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)
Denarni
prispevki
1 058,1
22,2
450,2
1 530,5

Stvarni
prispevki –
potrjeni
n. r.
300,6
n. r.
300,6

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
n. r.
n. r.
968,2
n. r.
n. r.
n. r.
968,2
n. r.

Skupaj
1 058,1
1 291,0
450,2
2 799,3

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.6.16. Za zagotovitev celovite slike dosežkov Skupnega podjetja je treba upoštevati tudi

sedanjo stopnjo operativnih obveznosti članov Skupnega podjetja. Konec leta 2021 je Skupno
podjetje v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane sporazume o
dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020, ki je znašal 1 170 milijonov
EUR. Od tega bo moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 190,3 milijona
EUR (ali 16,6 %).

3.6.17. Stopnja izvrševanja odobritev plačil v okviru proračuna Skupnega podjetja, ki je

bil za leto 2021 na voljo za projekte programa Obzorje 2020, je bila 85 %. Skupno podjetje v
letu 2021 ni imelo skoraj nič operativnih odobritev za prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis
za zbiranje predlogov zaključilo do konca leta 2020.

3.6.18. Ob koncu leta 2021 so bili morebitni končni stvarni prispevki zasebnih članov za

operativne dejavnosti programa Obzorje 2020 ocenjeni na 1 594,2 milijona EUR. Opozoriti je
treba, da lahko Skupno podjetje dejanski znesek stvarnih prispevkov zasebnih članov izračuna
in potrdi šele po tem, ko Skupno podjetje in sodelujoče države izvršijo vsa plačila ter so prejeta
vsa potrdila o zaključku projekta in s tem povezane informacije. V zvezi s tem in glede na to, da
je bilo konec leta 2021 zaključeno le omejeno število projektov programa Obzorje 2020, so
potrjeni stvarni prispevki članov iz panoge znašali 300,6 milijona EUR. Ob koncu leta 2021 so na
podlagi metodologije po načelu časovne porazdelitve, ki jo je sprejel upravni odbor Skupnega
podjetja, kumulativni ocenjeni in (še ne potrjeni) stvarni prispevki zasebnih članov znašali
968,2 milijona EUR.
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3.6.19. Ob koncu leta 2021 so sodelujoče države podpisale pogodbene obveznosti v

višini 1 106,2 milijona EUR 93 in prijavile skupne finančne prispevke v višini 450,2 milijona EUR,
ki so jih plačale neposredno nacionalnim upravičencem projektov iz programa Obzorje 2020, ki
so jih podprle. Do razlike med zneskom finančnega prispevka sodelujočih držav in finančnim
prispevkom EU ob koncu leta 2021 v višini 1 058,1 milijona EUR je prišlo zato, ker večina
sodelujočih držav svoje stroške priznava in sporoča Skupnemu podjetju šele ob koncu
projektov iz programa Obzorje 2020, ki jih podpirajo.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.6.20. Upravni dogovori, ki so bili sklenjeni med Skupnim podjetjem ARTEMIS in

Skupnim podjetjem ENIAC ter nacionalnimi organi za financiranje, veljajo tudi po združitvi teh
dveh 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 projektov 94 . 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. OP. Ker so skupna plačila Skupnega podjetja v letu 2021 za zaključitev preostalih projektov
7. OP znašala le 0,6 milijona EUR ali 0,4 % skupnih operativnih plačil, niso pomenila tveganja za
pomembne napake v letu 2021.

3.6.21. Naknadno revizijo plačil v okviru programa Obzorje 2020 opravlja skupna

revizijska služba GD RTD Komisije. Glede na rezultate revizij, ki so bili na voljo ob koncu leta
2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake za program Obzorje 2020 v
višini 2,2 % in stopnji preostale napake v višini 1,2 % 95 .

3.6.22. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 96 . V dveh primerih je
odkrilo in količinsko opredelilo napake v zvezi s stroški dela, ki so bili prijavljeni previsoko.

93

Ta znesek je ocenjen na podlagi sklepov odbora javnih organov Skupnega podjetja o
financiranju razpisov za zbiranje predlogov v obdobju 2014–2020.

94

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.

95

Letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja KDT za leto 2021, poglavje 8.2.3.

96

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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Novi centralizirani sistem za upravljanje finančnih prispevkov sodelujočih
držav

3.6.23. Skupno podjetje mora na podlagi okvirne uredbe o programu Obzorje Evropa in

enotnega temeljnega akta zaradi upravljanja finančnih prispevkov sodelujočih držav uvesti nov
postopek centraliziranega upravljanja, t. i. sistem centralnega upravljanja finančnih prispevkov.

3.6.24. V okviru tega načrtovanega sistema lahko vsaka sodelujoča država Skupnemu

podjetju plača svoje finančne prispevke na ravni projekta za upravičence s sedežem na njenem
ozemlju. Med tem postopkom imajo vse sodelujoče države tudi pravico, da dajo veto na vse
zadeve, ki se nanašajo na uporabo njihovih nacionalnih finančnih prispevkov, ki so plačani
Skupnemu podjetju za vlagatelje vlog s sedežem na njihovem ozemlju, v skladu s pravili EU na
področju financ in konkurence. To sodelujočim državam omogoča, da se na podlagi nacionalnih
strateških prioritet odločijo, ali bodo podprle nacionalnega upravičenca izbranega in
odobrenega raziskovalnega in inovacijskega projekta.

3.6.25. Po drugi strani pa bo moralo Skupno podjetje izvršiti plačila sofinanciranja za vse
sodelujoče države, ki se odločijo Skupno podjetje pooblastiti za izvrševanje plačil njihovih
finančnih prispevkov. Upravljati in nadzirati bo moralo dva različna procesa v zvezi s
podpornimi upravnimi sporazumi s sodelujočimi državami. Nacionalni organ za financiranje
vsake sodelujoče države mora podpisati upravni sporazum s Skupnim podjetjem, v skladu s
katerim Skupno podjetje pooblasti za plačilo nacionalnih prispevkov ali usklajuje nacionalne
sporazume o prenosu sredstev za plačila upravičencem in poročanje o prispevkih.

3.6.26. Sodišče ugotavlja, da Komisija ni ocenila potreb Skupnega podjetja po dodatnih

virih za izvajanje načrtovanega sistema centralnega upravljanja finančnih prispevkov, poleg
tega pa te potrebe niso bile vključene v prvotne ocene kadrovskih virov Skupnega podjetja za
izvajanje programa Obzorje Evropa. Pomanjkanje načrtovanja pri uvedbi tega sistema lahko
skupaj s stanjem na področju človeških virov ter pomanjkanjem orodij in podpore IT negativno
vpliva na izvajanje programov Skupnega podjetja in dosego prispevkov drugih članov. Za ročno
upravljanje sistema bo potrebnih zelo veliko človeških virov.
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Opažanje o drugih zadevah
Stanje v Skupnem podjetju na področju človeških virov

3.6.27. V skladu s predlogom Komisije o spremembi enotnega temeljnega akta

97 bo

Skupno podjetje KDT preoblikovano v prihodnje Skupno podjetje za čipe, ki bo imelo nove
pristojnosti, povezane z izvajanjem pobude Čipi za Evropo v novem večletnem finančnem
okviru (2021–2027). Tako bo Skupno podjetje podpiralo razvoj inovativnih polprevodniških
tehnologij naslednje generacije, s katerimi naj bi se okrepile zmogljivosti EU za proizvodnjo
čipov. V skladu s tem predlogom bo Skupno podjetje v novem večletnem finančnem okviru
(2021–2027) izvedlo projekte v vrednosti okoli 10,9 milijarde EUR, zaposlilo pa naj bi dodatnih
19 uslužbencev, da bi do leta 2025 doseglo načrtovano število 50 statutarnih uslužbencev. Ker
je imelo Skupno podjetje konec leta 2021 le 29 uslužbencev (13 začasnih in 16 pogodbenih
uslužbencev), se bi lahko pri upravljanju novih zaposlitev srečalo z znatnimi kadrovskimi izzivi,
poleg tega pa bo moralo še vzpostaviti nove upravne in operativne postopke.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

97

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/2085 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa v zvezi s Skupnim podjetjem za čipe, COM(2022) 47 final z dne 8.
februarja 2022.
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let
Leto

2020

Pripombe Sodišča
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:
— ocena finančnih prispevkov sodelujočih držav za projekte Skupnega podjetja ARTEMIS in
Skupnega podjetja ENIAC v okviru 7. OP ter
— ocena stvarnih prispevkov raziskovalnih in razvojnih organizacij, ki sodelujejo v projektih
Skupnega podjetja ARTEMIS in Skupnega podjetja ENIAC v okviru 7. OP.

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

Zaključeno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.6.11 in 3.6.12
Skupno podjetje KDT si prizadeva najti ustrezno rešitev in jo uskladiti z vsemi ustreznimi
predpisi v sodelovanju z ustreznimi službami Komisije. Potem ko so vsa Skupna podjetja
naslovila skupno prošnjo na službe Komisije, je Komisija junija 2022 izdala smernice za izračun
pokojninskih prispevkov delodajalcev v skupnih podjetjih. Skupno podjetje KDT zdaj preučuje
predlog in izračun Komisije v skladu z izdanimi smernicami, poleg tega pa trenutno potekajo
razprave z njegovimi člani v zvezi s prispevki sodelujočih držav, saj se ti prispevki plačajo
neposredno upravičencem in ne Skupnemu podjetju ter niso povezani z upravnimi stroški.
Upravni odbor mora biti pravočasno obveščen.
3.6.26
Skupno podjetje KDT nima dodatnih človeških virov za upravljanje sistema CFM (nova
kompleksna naloga). V letni oceni tveganja je dosledno opozarjalo na tveganje, povezano z
neustreznimi viri. Skupno podjetje je zaprosilo za povečanje virov. Skupno podjetje vzpostavlja
notranje postopke za zagotovitev pravilnega delovanja sistema CFM in ocenjuje dodelitev
potrebnih virov. Najzgodnejša možnost za začetek uvajanja sistema CFM je z razpisom
projektov leta 2023.
3.6.27
Skupno podjetje priznava, da zaposlitev dodatnih 19 uslužbencev do leta 2025 pomeni izziv, ki
ga bo treba obravnavati vzporedno z novimi upravnimi in operativnimi postopki, ki jih je treba
vzpostaviti. Pomembno je jasno opredeliti časovni okvir, saj je prišlo do zamud v postopku in je
sprejetje zakona o čipih zdaj načrtovano za drugo polovico leta 2023. Glede na ta časovni okvir
bodo prve zaposlitve možne šele od konca leta 2023.
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3.7. Skupno podjetje za krožno Evropo
na biološki osnovi (CBE)
Uvod

3.7.1. Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI), s

sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 2014 v okviru programa Obzorje 2020 za obdobje
do 31. decembra 2024 98 . Novembra 2021 je Svet sprejel enotni temeljni akt o ustanovitvi
Skupnega podjetja za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE), ki bo v okviru programa Obzorje
Evropa nadomestilo BBI in bo imelo obdobje delovanja do 31. decembra 2031 99 .

3.7.2. Skupno podjetje CBE je javno-zasebno partnerstvo v sektorju industrijskih panog, ki

temeljijo na rabi biomase. Njegovi ustanovni člani so 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 podjetju.
Tabela 3.7.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

127,1

191,2

4,6

72,2

174,8

196,6

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

5,3

111,7

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

22

23

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)
Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)
Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

(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
98

Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase.

99

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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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 Sodišča, 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 147 je sestavni del mnenja.

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 CBE, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 100 in
poročila o izvrševanju proračuna 101 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, 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 CBE za leto, ki se je

končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

100

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

101

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.7.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.7.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 102 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje CBE (in njegov predhodnik Skupno podjetje BBI) takih prispevkov še ni plačalo.

3.7.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje
stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno

102

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 103 . Za Skupno
podjetje CBE ta delež znaša 2,3 % ali približno 8 085 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 104 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu 105 določeno, da
morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 175 756 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov
iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede
izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne
finančne posledice.

103

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

104

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

105

Člen 12(1) Priloge 1 k Uredbi Sveta (ES) št. 560/2014 in člen 28 Uredbe (EU) 2021/2085.
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Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.7.13. V tabeli 3.7.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

Tabela 3.7.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe in sodnih odločb)

Člani
EU (GD RTD)
Zasebni člani (stvarni in
denarni prispevki za
upravne stroške)
Zasebni člani (denarni
prispevki za operativne
stroške)
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja (1)

Dodatne
dejavnosti (2)

Znižanja

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)

Skupaj

Denarni
prispevki

Stvarni
prispevki –
potrjeni

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
n. r.
n. r.

Skupaj

975,0

n. r.

-140,0

835,0

728,2

n. r.

728,2

462,1

2 225,4

n. r.

2 687,5

14,6

52,2

79,9

1 646,5

1 793,2

182,5

n. r.

-140,0

42,5

3,3

n. r.

n. r.

n. r.

3,3

1 619,6

2 225,4

-280,0

3 565,0

746,0

52,2

79,9

1 646,5

2 524,6

(1) Ciljne vrednosti za stvarne prispevke za operativne programe in prispevke za upravne stroške, kot so bile dogovorjene v letnih delovnih načrtih Skupnega podjetja.
(2) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča. Tozadevna najnižja ciljna vrednost v višini 1 755 milijonov EUR je bila povečana na 2 225,4 EUR za zasebne člane, da bi
se dosegla skupna obveznost minimalnega prispevka v višini vsaj 2 730 milijonov EUR.

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.7.14. Kar zadeva operativne obveznosti Skupnega podjetja ob koncu leta 2021, je

Skupno podjetje skoraj v celoti prevzelo obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane
sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev v programu Obzorje 2020, ki je znašal 815,8
milijona EUR. Od tega bo moralo Skupno podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 159,6
milijona EUR (ali 19,6 %). Po drugi strani so se zasebni člani pravno zavezali, da bodo zagotovili
stvarne in finančne prispevke v višini 266,5 milijona EUR ali 56 % okvirne ciljne vrednosti v
višini 415,3 milijona EUR, določene v sprejetih letnih delovnih programih Skupnega podjetja.
Ker so bili vsi razpisi programa Obzorje 2020 zaključeni konec leta 2020, Skupno podjetje
okvirne ciljne vrednosti za svoje zasebne člane do konca programskega obdobja ne bo doseglo.

3.7.15. Stopnja izvrševanja proračuna za plačila Skupnega podjetja za leto 2021, ki je bil

na voljo za projekte v okviru programa Obzorje 2020, je znašala 71 %. Razlog je predvsem
začasna ustavitev in/ali podaljšanje nedavnih projektov programa Obzorje 2020, ki sta bila
potrebna zaradi pandemije COVID-19, ter nepričakovana prekinitev velikega projekta
programa Obzorje 2020 zaradi stečaja glavnega upravičenca leta 2021. Skupno podjetje v letu
2021 ni imelo operativnih odobritev za prevzem obveznosti, saj je zadnji razpis za zbiranje
predlogov zaključilo do konca leta 2020.
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3.7.16. Konec leta 2021 so člani iz industrije poročali o skupnih stvarnih prispevkih za

dodatne dejavnosti v višini 1 646,5 milijona EUR ali 74 % ciljne vrednosti, ki znaša 2 225,4
milijona EUR. Vendar za 715,6 milijona EUR ali 43 % sporočenega zneska postopek potrjevanja
ni bil zaključen. Da bi se ciljna vrednost dosegla do konca programa, je upravni odbor Skupnega
podjetja februarja 2022 odobril dodatnih 658 milijonov EUR naložb članov iz panoge v
dejavnosti, ki so tesno povezane s strateškimi cilji Skupnega podjetja. Ta zaveza zasebnih
članov lahko zmanjša tveganje, da Skupno podjetje do konca programa Obzorje 2020 ne bi
doseglo ciljne vrednosti glede stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.7.17. Za naknadno revizijo plačil v okviru programa Obzorje 2020 je pristojna skupna

revizijska služba GD RTD Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo do
konca leta 2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 1,9 % in
stopnji preostale napake v višini 1,2 % za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna
plačila) 106 .

3.7.18. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 107 . V enem primeru je
Sodišče odkrilo in količinsko opredelilo napako v zvezi s stroški dela, ki so bili prijavljeni za
osebo, ki ni bila niti zaposlena pri upravičencu niti ni bila zanjo sklenjena pogodba v zvezi s
projektom.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

106

Letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja CBE za leto 2021, poglavje 4.3.

107

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)

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.

Zaključeno

2020

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.

Ni relevantno

2020

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.

Se izvaja
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Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

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.

Ni relevantno

114
Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE)

Odgovor Skupnega podjetja
3.7.11 in 3.7.12
Skupno podjetje CBE je odprto in zadevo pripravljeno rešiti v sodelovanju s službami Komisije.
Skupna podjetja so od Komisije skupaj zahtevala pojasnila in smernice v zvezi z ugotovitvijo
Sodišča.
3.7.14
Posledično je nižja raven prevzetih obveznosti stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti v
sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev v primerjavi s pričakovanimi ravnmi, določenimi v
letnih delovnih programih, predvsem posledica dejstva, da lahko Skupno podjetje CBE izvede le
javne razpise za zbiranje predlogov, zaradi česar se je sčasoma povečalo sofinanciranje
upravičencev, ki niso del konzorcija industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase (BIC), in ki
so zasebni člani Skupnega podjetja. Ker se uspešnim upravičencem ni treba pridružiti
konzorciju BIC, Skupno podjetje ni moglo upoštevati njihovih prispevkov pri doseganju svojega
cilja v zvezi s stvarnimi prispevki za operativne dejavnosti.
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3.8. Skupno podjetje za evropske
železnice (EU-Rail)
Uvod

3.8.1. Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 2014

v okviru programa Obzorje 2020 za obdobje do 31. decembra 2024 108 . Novembra 2021 je Svet
sprejel enotni temeljni akt o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropske železnice (EU-Rail), ki
bo v okviru programa Obzorje Evropa nadomestilo SR2 in bo imelo obdobje delovanja do 31.
decembra 2031 109 .

3.8.2. Skupno podjetje EU-Rail je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije v
železniškem sektorju. Njegovi ustanovni člani so EU, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz
železniške panoge (ključni deležniki, vključno s proizvajalci železniške opreme, železniškimi
podjetji, upravljavci infrastrukture in raziskovalnimi centri).

3.8.3. V tabeli 3.8.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.8.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

42,7

72,5

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

1,2

77,9

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

68,4

75,8

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

13,6

84,1

19

24

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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

108

Uredba Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja
Shift2Rail.

109

Uredba Sveta (EU) 2021/2085 z dne 19. novembra 2021 o ustanovitvi skupnih podjetij v
okviru Obzorja Evropa.
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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 Sodišča, 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 147 je sestavni del mnenja.

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 EU-Rail, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 110 in
poročila o izvrševanju proračuna 111 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, ter

(b)

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

110

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

111

Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije,
in pojasnila.
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Zanesljivost zaključnega računa
Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

3.8.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja EU-Rail za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

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 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.8.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.8.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
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njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 112 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje EU-Rail (in njegov predhodnik Skupno podjetje S2R) takih prispevkov še ni
plačalo.

3.8.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje

stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno
s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 113 . Za Skupno
podjetje EU-Rail ta delež znaša 3,8 % ali približno 10 445 EUR na leto (na podlagi podatkov iz
leta 2021). V teh smernicah se v zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca,
ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne
določbe kadrovskih predpisov 114 . Vendar je v enotnem temeljnem aktu 115 določeno, da
morajo EU in drugi člani upravne stroške na letni ravni kriti enakovredno, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 137 435 EUR prispevkov delodajalca na leto (na podlagi podatkov
iz leta 2021). Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede
izračuna prispevkov delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne
finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020

3.8.13. V tabeli 3.8.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
program Obzorje 2020 ob koncu leta 2021.

112

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

113

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

114

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

115

Člen 15(1) Priloge 1 k Uredbi Sveta (ES) št. 642/2014 in člen 28 Uredbe Sveta (EU)
2021/2085.
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Tabela 3.8.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Člani

EU (GD MOVE)
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja
398,0
350,0
748,0

Dodatne
dejavnosti (1)
0,0
120,0
120,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)

Skupaj

398,0
470,0
868,0

Denarni
prispevki
339,2
10,5
349,7

Stvarni
prispevki –
potrjeni
0,0
179,1
179,1

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
0,0
96,4
208,8
96,4
208,8

Skupaj

339,2
494,8
834,0

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

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

3.8.14. Aprila 2021 je Skupno podjetje objavilo zadnji javni razpis za program Obzorje

2020 na podlagi zadnje spremembe svojega letnega delovnega načrta za leto 2021, da bi
dokončalo svoj inovacijski program za tehnologije za trajnosten in privlačen evropski tovorni
promet. S tem razpisom je Skupno podjetje ob koncu leta 2021 skoraj v celoti prevzelo
obveznosti za najvišji možni prispevek EU za podpisane sporazume o dodelitvi nepovratnih
sredstev v programu Obzorje 2020, ki je znašal 385,5 milijona EUR. Od tega bo moralo Skupno
podjetje v prihodnjih letih plačati še približno 96,4 milijona EUR (ali 25 %). Po drugi strani so
zasebni člani sprejeli pravno zavezo, da bodo zagotovili stvarne prispevke v višini 572,6 milijona
EUR.

3.8.15. Skupno podjetje je izvršilo 100 % svojega proračuna za prevzete obveznosti za

leto 2021, ki je bil na voljo za projekte programa Obzorje 2020. Stopnja izvrševanja
razpoložljivega proračuna Skupnega podjetja za operativna plačila za leto 2021, vključno z
neporabljenimi in prerazporejenimi odobritvami, se je znižala na 61 % (leta 2020: 76 %). Do
tega je prišlo predvsem zaradi slabe kakovosti tehničnih poročil upravičencev in/ali tega, da je
bilo treba od upravičencev zahtevati dodatne dokaze za potrditev doseženih rezultatov
projektov. Večina plačil Skupnega podjetja je pavšalnih zneskov, plačanih za projektne delovne
sklope, ki jih je ustrezno izvedlo več upravičencev. Zato zamuda enega upravičenca vpliva na
plačilo celotnega pavšalnega zneska za določen delovni sklop.
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.8.16. Za naknadno revizijo plačil v okviru programa Obzorje 2020 je pristojna skupna

revizijska služba GD RTD Komisije. Na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo
konec leta 2021, je Skupno podjetje poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 2,3 % in
stopnji preostale napake v višini 1,6 % za projekte programa Obzorje 2021 (obračuni in končna
plačila) 116 .

3.8.17. Sodišče je zaradi ocene kontrol operativnih plačil Skupnega podjetja revidiralo

naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2021, in sicer na ravni
končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij 117 . Pri vzorčenih
upravičencih Skupnega podjetja Sodišče ni odkrilo napak ali slabosti pri kontrolah.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

116

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja EU-Rail za leto 2021,
poglavje 4.3.

117

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)

2020

V Sklepu upravnega odbora št. 7/2018 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.

Zaključeno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.8.12
Skupno podjetje EU-Rail se strinja, da bo plačevalo pokojninske prispevke delodajalca v skladu z
izračunom, ki ga bodo zagotovile službe Komisije, takoj ko bodo določeni pravni vidiki ter bo
Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic izdal račune. Čeprav nismo pooblaščeni za to,
da bi priznali, da obstaja protislovje med ocenjevalnim pristopom služb Komisije in navedenimi
določbami enotnega temeljnega akta, je Skupno podjetje EU-Rail odprto in pripravljeno rešiti
zadevo v sodelovanju s službami Komisije.
V skladu s členom 28 enotnega temeljnega akta morajo biti operativni stroški Skupnega podjetja
kriti s finančnimi prispevki EU in zasebnih članov. Po mnenju Skupnega podjetja je to v nasprotju
s členom 83(2) kadrovskih predpisov, ki določa, da izračun prispevkov delodajalca v pokojninsko
shemo EU, ki jih morajo plačati organi (agencije) EU, temelji na prihodkih.
3.8.15
Skupno podjetje je leta 2021 uspešno izvršilo več kot 70 plačil v zvezi z operativnimi razpisi in
sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev v skupnem znesku 39,3 milijona EUR. Skupno
podjetje je upravni odbor opozorilo na pomen kakovosti poročanja upravičencev in potrebo, da
upravičenci in/ali izvajalci spoštujejo roke. Novembra 2021 je upravni odbor obvestilo, da bodo
zaradi zamud upravičencev pri predložitvi zahtevkov za plačila in z njimi povezanih dokumentov
odobritve plačil v višini približno 17,5 milijona EUR ob koncu leta ostale neporabljene. Nazadnje
je moralo Skupno podjetje ta znesek prerazporediti med neporabljene odobritve, da bi ga
ponovno vključilo v odobritve plačil za leto 2022. Skupno podjetje meni, da je s to
prerazporeditvijo doseglo 84-odstotno izvrševanje operativnih plačil (naslov 3).
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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 2026 118 . Samostojno je začelo delovati 23. septembra 2020. Julija 2021 je Svet
sprejel novo ustanovno uredbo, s katero je bilo obdobje delovanja Skupnega podjetja v
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 podaljšano do 31. decembra 2033 119 .

3.9.2. Skupno podjetje EuroHPC je javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča združevanje

virov iz EU, sodelujočih držav in zasebnih partnerjev za razvoj visokozmogljivostnega
računalništva v Evropi. Njegovi ustanovni člani so EU, ki jo zastopa Komisija, sodelujoče države
in dva zasebna partnerja, ki ju zastopajo Evropska tehnološka platforma za visokozmogljivostno
računalništvo (ETP4HPC) in združenje Big Data Value Association (BDVA). Konec leta 2021 je
upravni odbor Skupnega podjetja sprejel prošnjo za članstvo tretjega zasebnega partnerja,
konzorcija European Quantum Industry Consortium (QuIC).

118

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

119

Uredba Sveta (EU) 2018/1173 z dne 13. julija 2021 o ustanovitvi Skupnega podjetja za
evropsko visokozmogljivostno računalništvo in razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1488.
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3.9.3. V tabeli 3.9.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.9.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
2021

2020

Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)

207,5

181,5

Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)

722,4

509,1

Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)

348,2

181,5

Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)

753,4

509,1

15

11

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

(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 Sodišča, 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 147 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
3.9.6. Sodišče je revidiralo:
(a)

zaključni račun Skupnega podjetja EuroHPC, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 120 in
poročila o izvrševanju proračuna 121 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, 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 EuroHPC za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

120

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

121

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

3.9.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, 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 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

3.9.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.9.11. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz proračuna

EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza razmerju med
njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 122 . Ker Komisija
teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno zahtevala,
Skupno podjetje EuroHPC takih prispevkov še ni plačalo.

3.9.12. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila svoje
stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno

122

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.
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s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 123 . Kot prihodki, ki
jih ne financira EU, štejejo tudi denarni prispevki sodelujočih držav, ki se ne zagotavljajo prek
proračuna EU. Za EuroHPC ta delež znaša 41,2 %. V teh smernicah se v zvezi z določanjem
metode za izračun prispevkov delodajalca, ki jih skupna podjetja na podlagi prihodkov plačajo v
proračun EU, upoštevajo le ustrezne določbe kadrovskih predpisov 124 . Vendar je v statutu
Skupnega podjetja EuroHPC 125 določeno, da mora EU kriti 100 % njegovih upravnih stroškov.
Zaradi teh različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede izračuna prispevkov
delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne finančne posledice.

Opažanja o upravljanju proračuna
Izvrševanje proračuna programa Obzorje 2020 in Instrumenta za
povezovanje Evrope (IPE)

3.9.13. V tabeli 3.9.2 je predstavljen pregled prispevkov članov Skupnemu podjetju za
programa Obzorje 2020 in IPE ob koncu leta 2021.

Tabela 3.9.2 – Prispevki članov za program Obzorje 2020 in IPE
(v milijonih EUR)
Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

Člani
EU (GD CNECT)
Sodelujoče države
Zasebni člani
Skupaj

Dejavnosti
Skupnega
podjetja (1)
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Dodatne
dejavnosti (2)
n. r.
n. r.
n. r.
n. r.

Skupaj
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Prispevki članov
(na dan 31. 12. 2021)
Denarni
prispevki
307,0
120,3
0,0
427,3

Stvarni
prispevki –
potrjeni
0,0
0,0
0,0
0,0

Stvarni
Stvarni
prispevki –
prispevki za
sporočeni,
dodatne
vendar ne
dejavnosti
potrjeni
0,0
n. r.
13,0
n. r.
4,2
n. r.
17,2
n. r.

Skupaj
307,0
133,3
4,2
444,5

(1) Prispevek EU vključuje 100 milijonov EUR iz programa IPE.
(2) Dodatne dejavnosti ne spadajo v obseg revizije Sodišča.

Vir: podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje

123

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

124

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

125

Uvodna izjava 22 Uredbe Sveta (ES) 2021/1173 in člen 15 Priloge 1 k tej uredbi.
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3.9.14. Konec leta 2021 so zasebni člani poročali o stvarnih prispevkih v višini samo

4,2 milijona EUR. Vendar je Skupno podjetje na ta dan že v celoti prevzelo obveznosti za 50odstotno sofinanciranje nepovratnih sredstev za raziskave in inovacije v programu Obzorje
2020 v višini 180 milijonov EUR, kar je minimalna ciljna vrednost, določena v ustanovni uredbi
Skupnega podjetja 126 . Sodelujoče države financirajo preostalih 50 % skupnih stroškov
projektov, zasebni partnerji pa prispevajo le dodatno k najvišjim upravičenim stroškom
ukrepov, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi. Zato obstaja veliko tveganje, da Skupno
podjetje do konca izvajanja projektov, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi, ne bo doseglo
ciljne vrednosti glede prispevkov zasebnih članov v višini 420 milijonov EUR, določene v
ustanovni uredbi Skupnega podjetja.

3.9.15. Svet je julija 2021 sprejel novo uredbo o ustanovitvi Skupnega podjetja EuroHPC.

V skladu s to uredbo bo moralo Skupno podjetje izvesti projekte v vrednosti 7 milijard EUR, od
katerih bo treba z učinkom finančnega vzvoda od sodelujočih držav pridobiti 3,1 milijarde EUR,
od zasebnih članov pa 900 milijonov EUR denarnih ali stvarnih prispevkov. To pomeni znatno
povečanje v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom, v zvezi s katerim mora Skupno
podjetje izvesti projekte v vrednosti približno 1,4 milijarde EUR. Zato se je tveganje, da Skupno
podjetje ne bo doseglo ciljnih vrednosti glede prispevkov drugih članov, določenih v novi
ustanovni uredbi, znatno povečalo.

3.9.16. Kar zadeva proračun Skupnega podjetja za leto 2021, ki je bil na voljo za

operativne projekte, je znašala stopnja izvrševanja za operativne odobritve za prevzem
obveznosti 2 %, za odobritve plačil pa 47 %. Zelo nizka stopnja izvrševanja za odobritve za
prevzem obveznosti je v veliki meri posledica zapoznelega začetka delovanja Skupnega
podjetja v novem večletnem finančnem okviru (2021–2027) julija 2021 ter tega, da so Komisija
in sodelujoče države decembra 2021 v Skupno podjetje prerazporedile sredstva v višini 700
milijonov EUR. K nizki stopnji izvrševanja so prispevale tudi zamude gostiteljskih subjektov in
težave z dobavo ključnih komponent zaradi svetovne pandemije pri gradnji stavb (podatkovnih
centrov), ki so potrebne za gostovanje in upravljanje že pridobljenih superračunalnikov.

3.9.17. Nizka stopnja izvrševanja operativnih odobritev plačil je bila predvsem posledica

zamude pri začetku izvajanja nekaterih novih infrastrukturnih projektov, zaradi katere je prišlo
do zamude pri plačilih predhodnega financiranja, načrtovanih za leto 2021, in nepričakovanega
dodatnega časa, ki je bil potreben za predhodne kontrole končnih rezultatov v zvezi s prvimi
vmesnimi plačili nepovratnih sredstev za projekte programa Obzorje 2020.

126

Člen 4(2) Uredbe Sveta (EU) 2018/1488.
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3.9.18. Kar zadeva upravne odobritve za prevzem obveznosti in plačila (naslova 1 in 2),

Skupno podjetje pri načrtovanju upravnega proračuna za leto 2021 ni dovolj upoštevalo
prerazporeditve znatnih zneskov neporabljenih odobritev plačil iz prejšnjih let. Poleg tega pri
vseh proračunskih naslovih prerazporejene proračunske odobritve iz prejšnjih let niso bile
porabljene pred novimi odobritvami za tekoče leto.

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol
Okvir Skupnega podjetja za notranjo kontrolo

3.9.19. Skupno podjetje je leta 2020 pripravilo akcijski načrt za izvedbo preostalih

ukrepov iz sklopa 17 načel notranje kontrole, določenega v okviru Komisije za notranjo
kontrolo, v letu 2021. Vendar zaradi odsotnosti ključnih upravnih uslužbencev (kot sta vodja
finančne in upravne službe ter vodja službe za notranjo revizijo) Skupno podjetje več
pomembnih ukrepov v zvezi z notranjo kontrolo ni odobrilo v rokih, določenih v akcijskem
načrtu za leto 2021. Skupno podjetje je kljub tveganjem zaradi povečanega proračuna izvedlo
le poenostavljeno letno oceno tveganja. Do konca leta 2021 še ni v celoti pripravilo strategije
za kontrole in spremljanje niti načrta neprekinjenega poslovanja in varnosti IT. Zaradi teh
zamud se je povečalo tveganje, povezano z notranjo kontrolo Skupnega podjetja za leto 2021.

Novi centralizirani sistem za upravljanje finančnih prispevkov sodelujočih
držav

3.9.20. Skupno podjetje mora na podlagi okvirne uredbe o programu Obzorje Evropa in

nove ustanovne uredbe za EuroHPC v novem večletnem finančnem okviru (2021–2027) zaradi
upravljanja finančnih prispevkov sodelujočih držav uvesti nov postopek centraliziranega
upravljanja, t. i. sistem centralnega upravljanja finančnih prispevkov.

3.9.21. V okviru tega načrtovanega sistema lahko vsaka sodelujoča država Skupnemu

podjetju plača svoje finančne prispevke na ravni projekta za upravičence s sedežem na njenem
ozemlju. Med tem postopkom imajo vse sodelujoče države tudi pravico, da dajo veto na vse
zadeve, ki se nanašajo na uporabo njihovih nacionalnih finančnih prispevkov, ki so plačani
Skupnemu podjetju za vlagatelje vlog s sedežem na njihovem ozemlju, v skladu s pravili EU na
področju financ in konkurence. To sodelujočim državam omogoči, da se na podlagi nacionalnih
strateških prioritet odločijo, ali bodo podprle nacionalnega upravičenca izbranega in
odobrenega raziskovalnega in inovacijskega projekta.
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3.9.22. Po drugi strani pa bo moralo Skupno podjetje izvršiti plačila sofinanciranja za vse

sodelujoče države, ki se odločijo Skupno podjetje pooblastiti za izvrševanje plačil njihovih
finančnih prispevkov. Upravljati in nadzirati bo moralo dva različna procesa v zvezi s
podpornimi upravnimi sporazumi s sodelujočimi državami. Nacionalni organ za financiranje
vsake sodelujoče države mora podpisati sporazum s Skupnim podjetjem, v skladu s katerim
Skupno podjetje pooblasti za plačilo nacionalnih prispevkov ali usklajuje nacionalne sporazume
o prenosu sredstev za plačila upravičencem in poročanje o prispevkih. V skladu s časovnico
Skupnega podjetja je treba sporazume podpisati, preden Skupno podjetje podpiše svoje prve
vzorčne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev za razpise, objavljene v novem večletnem
finančnem okviru konec leta 2022.

3.9.23. Sodišče ugotavlja, da Komisija ni ocenila potreb po dodatnih virih za izvajanje

načrtovanega sistema centralnega upravljanja finančnih prispevkov, poleg tega pa te potrebe
niso bile vključene v prvotne ocene kadrovskih virov Skupnega podjetja za izvajanje njegovega
novega programa na področju raziskav in inovacij. Pomanjkanje načrtovanja pri uvedbi tega
sistema lahko skupaj s stanjem na področju človeških virov ter pomanjkanjem orodij in
podpore IT negativno vpliva na izvajanje programov Skupnega podjetja in dosego prispevkov
drugih članov. Če bo sistem treba upravljati ročno, bo za to potrebnih zelo veliko človeških
virov.

Opažanja o drugih zadevah
Stanje v Skupnem podjetju na področju človeških virov

3.9.24. Negotov položaj uslužbencev v Skupnem podjetju se je leta 2020 poslabšal zaradi
povečane delovne obremenitve, in to kljub temu, da se je število uslužbencev med letom
povečalo z 11 na 15. Da bi Skupno podjetje EuroHPC pridobilo vodilni položaj na področju
inovativnih tehnologij visokozmogljivostnega računalništva in kvantnega računalništva, je bilo v
novem večletnem finančnem okviru (2021–2027) znatno povečano. V skladu z novo ustanovno
uredbo, sprejeto julija 2021, bo moralo Skupno podjetje v novem večletnem finančnem okviru
(2021–2027) izvrševati več kot 7 milijard EUR sredstev. Zato mora do leta 2023 zaposliti
dodatnih 39 uslužbencev. Zaradi zamude pri sprejetju nove ustanovitvene uredbe je Skupno
podjetje potrebne postopke zaposlovanja lahko začelo izvajati šele proti koncu leta 2021 in v
letu 2021 ni moglo povečati števila uslužbencev. Ker je imelo konec leta 2021 le 15
uslužbencev (13 začasnih in 11 pogodbenih uslužbencev), bi se lahko pri upravljanju novih
zaposlitev srečalo z znatnimi kadrovskimi izzivi, poleg tega pa bo moralo še vzpostaviti nove
upravne in operativne postopke.
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3.9.25. Kot je Sodišče že ugotovilo v revizijskem poročilu za leto 2020

127 , je

tudi konec
leta 2021 odgovornost za dve ključni delovni mesti (vodja programov ter vodja upravne in
finančne službe) imela le ena oseba, tj. višji programski uradnik. Poleg tega Skupno podjetje še
ni začelo postopka zaposlovanja za vodjo upravne in finančne službe. Prav tako je imelo le
enega izkušenega projektnega referenta za pripravo in upravljanje vseh velikih infrastrukturnih
projektov (pridobitev in namestitev superračunalnikov) v prejšnjem in sedanjem večletnem
finančnem okviru. Drugi izkušen referent je vodil potekajoče projekte v zvezi z razpisi v
programu Obzorje 2020 med letoma 2019 in 2021 ter novimi razpisi za zbiranje predlogov v
programu Obzorje Evropa. Pomanjkanje ključnih uslužbencev bi lahko negativno vplivalo na
neprekinjeno poslovanje Skupnega podjetja in doseganje njegovih ciljev, zlasti zaradi zelo
tehnične narave infrastrukturnih projektov za superračunalnike in potrebe po visoko
usposobljenih uslužbencih z zelo specifičnim znanjem.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

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

127

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto
2020, odstavek 3.9.17.
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let
Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

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 %.

Se izvaja

2020

Za leto 2020 je bil proračun Skupnega podjetja za operativna plačila načrtovan za predhodno
financiranje v zvezi z nabavo treh predhodnih elementov superračunalnikov in petih
superračunalnikov (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 %.

Zaključeno

2020

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.

Se izvaja
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Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

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.

Se izvaja

2020

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.

Se izvaja

134
Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)

Odgovor Skupnega podjetja
Skupno podjetje se je seznanilo s poročilom Sodišča.
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Skupno podjetje, ki deluje v okviru
EURATOM

136
Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

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

3.10.1. Evropsko skupno podjetje za mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER)

in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo ustanovljeno aprila 2007 za obdobje 35 let 128 . 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 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, ter Združeno kraljestvo in Švica, ki sta do leta 2020 imela z Euratomom
sklenjen sporazum o sodelovanju.

3.10.3. V tabeli 3.10.1 so predstavljeni ključni podatki o Skupnem podjetju.
Tabela 3.10.1 – Ključni podatki o Skupnem podjetju
Nove odobritve plačil v proračunu (v milijonih EUR)
Nove odobritve za prevzem obveznosti v proračunu (v milijonih EUR)
Razpoložljiv proračun za plačila (v milijonih EUR) (1)
Razpoložljiv proračun za prevzem obveznosti (v milijonih EUR) (1)
Skupno število zaposlenih 31. decembra (2)

2021

2020

742,7

794,8

1 048,7

878,0

764,8

816,5

1 069,9

885,7

441

435

(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

128

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.
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti

3.10.4. 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.
Za opis podlage za mnenje Sodišča, 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 147 je sestavni del mnenja.

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

Mnenje
3.10.5. Sodišče je revidiralo:
(a)

zaključni račun Skupnega podjetja F4E, ki ga sestavljajo računovodski izkazi 129 in
poročila o izvrševanju proračuna 130 za proračunsko leto, ki se je končalo
31. decembra 2021, ter

(b)

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

129

Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

130

Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije,
in pojasnila.
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Zanesljivost zaključnega računa
Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

3.10.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Skupnega podjetja F4E za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov
finančni položaj na dan 31. decembra 2021 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.

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

3.10.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

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

3.10.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Poudarjene zadeve

3.10.9. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje iz odstavkov 3.10.6 in 3.10.8, Sodišče

opozarja na odstavke 3.10.12 in 3.10.13, v katerih je navedeno, da je v zaključnem računu
Skupnega podjetja F4E za proračunsko leto 2021 razkrita ocena Skupnega podjetja glede
skupnih stroškov za izpolnitev obveznosti glede rezultatov za projekt ITER, ki znaša
18,3 milijarde EUR (v vrednostih iz leta 2021). Spremembe ključnih predpostavk za oceno
in izpostavljenost tveganju pa bi lahko povzročile znatno povečanje stroškov in/ali
nadaljnje zamude pri izvajanju projekta ITER.
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Druge zadeve

3.10.10. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje iz odstavka 3.10.6, Sodišče opozarja

na to, da je Rusija članica organizacije ITER-IO, ki ima obveznost, da v sestavljalni obrat
ITER v Franciji (Cadarache) dobavi več sestavnih delov za projekte ITER ter zagotovi letne
prispevke za organizacijo ITER-IO. To pomeni tveganje nadaljnjih zamud in višjih stroškov
za projekt ITER.

3.10.11. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo.
Opažanja o oceni stroškov ob zaključku v zvezi s projektom ITER

3.10.12. Skupno podjetje izračunava oceno skupnih stroškov za dokončanje svojih

obveznosti glede rezultatov za projekt ITER, t. i. oceno ob zaključku. Ta vključuje stroške
gradbene in operativne faze do leta 2035 ter fazo razgradnje in deaktivacije do leta 2042.
Skupno podjetje je konec leta 2021 te skupne stroške ocenilo na 18,3 milijarde EUR (v
vrednostih iz leta 2021). Ti zajemajo skupna izvršena plačila ob koncu leta 2021, ki znašajo
8,3 milijarde EUR, in prihodnja plačila, ocenjena na 10 milijard EUR (v vrednostih iz leta 2021).

3.10.13. Spremembe ključnih predpostavk za zgornjo oceno in izpostavljenosti tveganju

pa lahko pomenijo nadaljnje povečanje stroškov in zamude pri izvajanju projekta. Za leto 2021
lahko na oceno ob zaključku pomembno vpliva zadeva, ki je navedena v nadaljevanju.
o

Nova referenčna osnova za projekt ITER: ocena ob zaključku temelji na veljavni referenčni
osnovi za projekt ITER, ki jo je novembra 2016 odobril svet ITER. Vendar Svet ITER v
prvem četrtletju leta 2023 načrtuje sprejetje nove referenčne osnove, ki naj bi
pomembno vplivala na najzgodnejši možni, tehnično izvedljivi datum in posledično na
oceno ob zaključku.

o

Zahteve glede jedrske varnosti: Francoska agencija za jedrsko varnost (NSA) ima končno
pristojnost za odobritev vseh prihodnjih sprememb v zasnovi, ki vplivajo na zahteve
jedrske varnosti. V skladu s tem je Skupno podjetje v začetku leta 2021 uradno zaprosilo
za odobritev nove varilske zasnove in tehnologije, povezane s sestavljanjem sestavnih
delov naprave tokamak, ki je nepovraten proces. Agencija NSA je šele januarja 2022 od
Skupnega podjetja zahteval dodatne informacije za dokončanje svoje analize. Odobritev
agencije NSA je sicer del običajnega postopka sestavljanja v organizaciji ITER-IO, vendar
lahko povzroči dodatno večmesečno zamudo in tako vpliva na oceno ob zaključku.

o

Ocena stroškov za kompleks vroče celice: ta ocena ni bilo pregledana, Skupno podjetje
F4E pa na podlagi sedanje stopnja izdelanosti zahtev glede zasnove ITER-IO ne more
pripraviti verodostojne ocene stroškov.
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Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij
Prispevki Skupnega podjetja kot delodajalca v pokojninsko shemo EU

3.10.14. Od januarja 2016 morajo skupna podjetja, ki se le delno financirajo iz

proračuna EU, plačevati del prispevkov delodajalca v pokojninsko shemo EU. Ta del ustreza
razmerju med njihovimi prihodki, ki jih ne subvencionira EU, in njihovimi skupnimi prihodki 131 .
Ker Komisija teh odhodkov ni predvidela v proračunih Skupnega podjetja niti plačil ni uradno
zahtevala, Skupno podjetje F4E takih prispevkov še ni plačalo.

3.10.15. V skladu s smernicami Komisije za skupna podjetja, v katerih je ta sporočila

svoje stališče glede te ugotovitve, bi moral Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih
pravic za vsako skupno podjetje izračunati prispevke delodajalca, in sicer kot odstotek
prihodkov, ki jih ne financira EU, v razmerju do skupnih prihodkov skupnega podjetja, vključno
s prihodki, ki jih ne financira EU in so namenjeni kritju operativnih odhodkov 132 . Za Skupno
podjetje F4E je bil ta odstotni delež za obdobje 2017–2020 določen na 21,6 % ali približno
5,8 milijona EUR, za leto 2021 pa na 19,8 % ali približno 1,5 milijona EUR. V teh smernicah se v
zvezi z določanjem metode za izračun prispevkov delodajalca, ki jih skupna podjetja na podlagi
prihodkov plačajo v proračun EU, upoštevajo le ustrezne določbe kadrovskih predpisov 133 .
Vendar v skladu z zadevnimi določbami statuta Skupnega podjetja F4E 134 skupni znesek
članarin ne sme presegati 10 % letnih upravnih stroškov Skupnega podjetja, kar bi za Skupno
podjetje pomenilo približno 740 013 EUR na leto (na podlagi podatkov iz leta 2021). Zaradi teh
različnih pravnih določb obstaja tveganje različnih razlag glede izračuna prispevkov
delodajalca, ki jih mora plačati Skupno podjetje, kar ima lahko različne finančne posledice.

131

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

132

Zaradi poenostavitve je Komisija predlagala, da se prispevki delodajalcev skupnih podjetij v
pokojninsko shemo EU ocenijo z enotnim odstotnim deležem za celotno življenjsko dobo
skupnega podjetja, ki bi bil določen na podlagi zadevnih prispevkov EU in članov iz tretjih
držav, predvidenih v ustreznem pravnem aktu skupnega podjetja.

133

Člen 83a Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske
skupnosti za atomsko energijo.

134

Člen 12 statuta Skupnega podjetja F4E, priložen ustanovni uredbi Skupnega podjetja F4E,
ter člena 2 in 3 Priloge II k statutu Skupnega podjetja F4E.
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol

3.10.16. Skupno podjetje je leta 2021 spremenilo svojo organizacijsko strukturo, zlasti

strukturo programa Antennas za upravljanje projektov.

3.10.17. V letih 2020 in 2021 so v Skupnem podjetju zunanji strokovnjaki opravili redni

letni oceni, izvedene pa so bile tudi intenzivne notranje revizije, s katerimi je bila zajeta večina
njegovih kritičnih področij dejavnosti. Z izvajanjem popravljalnih ukrepov za obravnavanje
tveganj, ugotovljenih pri revizijah in ocenah, se je povečalo upravno breme, pri čemer pa ni
bilo jasno, ali so bile dodatne kontrole učinkovite in ali se je sistem zaradi njih izboljšal.

3.10.18. Novembra 2021 so uslužbenci Skupnega podjetja F4E začeli stavkati. Glede na

notranje in zunanje ocene poslovodstva ter več notranjih anket so bili glavni razlogi za
poslabšanje delovnega okolja v Skupnem podjetju pomanjkljivosti na ravni višjega
poslovodstva (npr. nepregledno in nefunkcionalno odločanje ter pomanjkanje socialnega
dialoga). Poleg tega so se zaradi nesorazmerne uporabe zunanjih človeških virov povečali izzivi
in tveganja za delovno okolje, kar so potrdili predstavniki uslužbencev Skupnega podjetja in
kakor izhaja iz njihovih uradnih dopisov, poslanih pristojnim komisarjem. Komisija (GD ENER) je
v odgovoru na dopise navedla, da bo letna ocena Skupnega podjetja F4E za leto 2022
osredotočena izključno na zadeve v zvezi z upravljanjem človeških virov, ter Skupnemu
podjetju F4E priporočila, naj za svoje poslovodstvo uporabi celovito oceno upravljanja.

3.10.19. Skupno podjetje je v odziv na te razmere sprejelo več ukrepov za izboljšanje

delovnega okolja in dobrega počutja uslužbencev. Ti ukrepi so bili vključeni v agendo za
preobrazbo, s katero naj bi se obravnavala prekomerna delovna obremenitev, slabo delovno
vzdušje in pomanjkljivo obveščanje s strani poslovodstva o načrtovanih organizacijskih
spremembah.

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let

3.10.20. 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

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

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.

Neizvedeno

2020

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.

Se izvaja

2020

V nasprotju z delovnim postopkom sistema ABAC z aplikacijo Deviations Amendments and Contract
Changes ni mogoče prikazati, da so uslužbenci pravilno razumeli vsebino dokumenta in da so se
strinjali, da ga podpišejo z osebnim podpisom.

Zaključeno
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Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

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. Vendar se je do konca leta 2020
funkcijski skupinski račun, ustvarjen za direktorja F4E, uporabljal tudi za potrjevanje in
podpisovanje različnih 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.

Zaključeno

2020

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 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.

Zaključeno

2020

Za razliko od delovnega postopka sistema ABAC aplikacija Deviations Amendments and Contract
Changes 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.

Zaključeno
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Leto

Pripombe Sodišča

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

2020

Čeprav je Skupno podjetje leta 2016 začelo uporabljati aplikacijo IT Deviations Amendments and
Contract Changes 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.

Zaključeno

2020

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.

Zaključeno

2020

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.

Zaključeno

2020

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.

Ni relevantno
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Odgovor Skupnega podjetja
3.10.9
Glejte odgovor na odstavek 3.10.13.
3.10.10
Skupno podjetje F4E pozorno spremlja razmere. Razume se, da bo Rusija po svojih najboljših
močeh poiskala rešitev za zagotovitev svojega stvarnega in denarnega prispevka za projekt
ITER. Morebitnega vpliva na časovnico in stroške v tej fazi ni mogoče količinsko opredeliti.
3.10.13
Vsa tri opredeljena področja so še naprej izpostavljena tako tveganju za časovnico kot
stroškovnemu tveganju, ki ju Skupno podjetje F4E dejavno obvladuje. Vse spremembe
tveganja se spremljajo in sporočijo upravnemu odboru Skupnega podjetja F4E. Še vedno pa
obstaja tveganje nadaljnje zamude zaradi težav pri varilnih postopkih v sektorjih vakuumske
posode, ki presegajo odstopanja: predvsem zamude pri sprostitvi točke zadržanja s strani NSA
za začetek izvajanja dejavnosti varjenja in zamude pri samem varjenju, če ne bodo izvedena
ustrezna popravila. Za vročo celico (HC) si Skupno podjetje F4E skupaj s Komisijo prizadeva za
sprejemljivo zmanjšanje zahtev in specifikacij za zgradbe HC. Dovolj natančni stroški (razred 3)
bodo znani šele po izvedbi idejnega projekta.
3.10.14
Skupno podjetje F4E od leta 2016 ni plačevalo prispevkov v pokojninsko shemo EU, ker se je
domnevalo, da zahteva glede prispevkov velja samo za organe EU, ki se financirajo s
pobiranjem pristojbin ali prejemajo prispevke iz zasebnega sektorja.
3.10.15
Skupno podjetje F4E bo izračunalo znesek prispevka delodajalca za pokojninsko shemo v
skladu s smernicami GD za proračun ter po posvetovanju z GD za proračun in GD za energijo.
3.10.16
Uvajanje na vodenju projektov temelječe matrične organizacije se je začelo leta 2011 v odziv
na zahteve Sveta Evropske unije za konkurenčnost. Organizacija se je v zadnjem desetletju
spreminjala z dodatno razširitvijo matrične sheme leta 2016 in ustanovitvijo oddelka za
vodenje projekta, komercialnega oddelka in oddelka za izgradnjo ITER. Leta 2019 je bila
matrična shema konsolidirana in optimizirana z uvedbo funkcij komercialnega direktorja ter
projektnega in programskega vodje. Upravni odbor Skupnega podjetja F4E je ustanovil delovno
skupino za analizo možne optimizacije organizacijske sheme, ki se bo predložila v proučitev
novemu direktorju Skupnega podjetja F4E.
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3.10.17
Od leta 2015 je Skupno podjetje F4E izvedlo 711 ukrepov, ki so jih opredelile notranje revizije
(skupina za notranjo revizijo in Služba za notranjo revizijo) in zunanji revizorji (Evropsko
računsko sodišče), ter ukrepov v odziv na letno oceno upravnega odbora. To je v večini
primerov pomenilo dodatne in bolj kompleksne kontrole, vendar vedno v odziv na priporočila
neodvisnih dajalcev zagotovil. Poleg tega je sistem notranjih kontrol in izvajanje priporočil
vedno nadzoroval revizijski odbor Skupnega podjetja F4E v imenu upravnega odbora. Sedanja
strategija notranje kontrole, ki je bila revizijskemu odboru predložena junija 2021, vsebuje
podroben opis sistema in njegovih elementov.
Spremljanje izvajanja revizijskih priporočil in priporočil na podlagi ocen je bilo okrepljeno z
njegovo vključitvijo v orodje RAPID, ki je bilo uvedeno leta 2014. RAPID centralizira spremljanje
nadaljnjega ukrepanja na podlagi vseh priporočil različnih dajalcev zagotovil in preprečuje
podvajanje zahtev ali njihovo medsebojno nasprotovanje.
Zaradi izboljšanega usklajevanja ter odziva na priporočila in opažanja različnih dajalcev
zagotovil se je število priporočil in ukrepov „v teku“ z leti precej zmanjšalo, kar kaže na
napredek v delovanju sistema notranjih kontrol in stopnji njegove zrelosti. Ukrepe za izboljšave
spremlja tudi usmerjevalni odbor Skupnega podjetja F4E za izboljšave, ki je bil že leta 2016
ustanovljen za oblikovanje doslednih in usklajenih pobud za izboljšave in optimizacijo.
3.10.19
Pomembno je poudariti, da naša nova prizadevanja za preoblikovanje temeljijo na celostnem
pristopu k potrebnim spremembam.
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Mihails KOZLOVS, član Evropskega računskega
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 20. septembra 2022.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
predsednik
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Kratice in okrajšave
7. OP

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

ARTEMIS

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

BBI

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

CA

Skupno podjetje za čisto letalstvo

CBE

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi

CFS

potrdilo o računovodskih izkazih

Čisti vodik

Skupno podjetje za čisti vodik

Čisto nebo

Skupno podjetje Čisto nebo

ECCC

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni kompetenčni center za
kibernetsko varnost

ECSEL

Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme

EJT

Evropsko javno tožilstvo

ENIAC

Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko

EPDČ

ekvivalent polnega delovnega časa

EU-Rail

Skupno podjetje za evropske železnice

Euratom

Evropska skupnost za atomsko energijo

EuroHPC

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

F4E

Skupno podjetje Fuzija za energijo

GCV

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

GD CNECT

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja,
vsebine in tehnologijo

GD ENER

Generalni direktorat Komisije za energijo

GD RTD

Generalni direktorat Komisije za raziskave in inovacije

GD MOVE

Generalni direktorat Komisije za mobilnost in promet

IHI

Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje

IMI

Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna
zdravila

IPE

Instrument za povezovanje Evrope
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ISA

mednarodni standardi revidiranja Mednarodnega združenja
računovodskih strokovnjakov

ITER

mednarodni termonuklearni poskusni reaktor

ITER-IO

Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER

KDT

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije

MSVRI

mednarodni standardi vrhovnih revizijskih institucij, ki jih je izdala
Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI)

NNS

napoteni nacionalni strokovnjak

NSA

francoski organ za jedrsko varnost

OLAF

Evropski urad za boj proti goljufijam

PDEU

Pogodba o delovanju Evropske unije

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

SNS

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve

Svetovno zdravje

Skupno podjetje za svetovno zdravje (naslednik partnerstva evropskih
držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja 3)

TEN-T

program za vseevropsko prometno omrežje
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