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UVOD 

Ozadje 

1. Sodišče je opravilo revizijo in izreklo mnenja o zanesljivosti zaključnih računov ter 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2017, za osem skupnih podjetij EU na področju raziskav: 

- F4E – razvoj fuzijske energije, 

- BBI – industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, 

- Čisto nebo – čiste tehnologije zračnega prometa,  

- IMI – pobuda za inovativna zdravila,  

- GCV – gorivne celice in vodik,  

- SESAR – raziskave o upravljanju zračnega prometa na enotnem evropskem nebu, 

- ECSEL – elektronske komponente in sistemi ter 

- S2R – Shift2Rail – inovativne rešitve v železniškem prometu. 

2. V tem dokumentu, ki ne predstavlja revizijskega poročila ali mnenja, so povzeti rezultati 

revizij, objavljeni v specifičnih letnih poročilih Sodišča o skupnih podjetjih za leto 2017. 

Skupna podjetja na področju raziskav – javno-zasebna partnerstva med EU ter industrijo, 

raziskovalnimi skupinami in državami članicami 

3. Skupna podjetja so javno-zasebna partnerstva, ki imajo pomembno vlogo pri izvajanju 

specifičnih vidikov raziskovalne politike Evropske unije. Javni član skupnih podjetij je 

Komisija, ki zastopa EU, zasebni člani skupnih podjetij pa so različni javni in zasebni partnerji 

iz industrije in raziskovalnih skupin. Vsa skupna podjetja razen ECSEL delujejo po 

dvostranskem modelu, pri katerem sodelujejo Komisija ter zasebni partnerji iz industrije in s 

področja raziskav. Skupno podjetje ECSEL deluje po tristranskem modelu, pri katerem 

sodelujejo tudi države članice. 

4. Člani prispevajo sredstva za financiranje dejavnosti skupnih podjetij. Po eni strani 

Komisija zagotavlja sredstva iz sedmega okvirnega programa za raziskave (7. OP) in programa 
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Obzorje 2020. Dve skupni podjetji (SESAR in S2R) prejemata tudi sredstva iz programa 

vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Po drugi strani pa partnerji iz industrije in s 

področja raziskav zagotavljajo stvarne prispevke z izvajanjem operativnih dejavnosti skupnih 

podjetij ter denarne prispevke za upravne in operativne stroške skupnih podjetij.  

5. Pri štirih skupnih podjetjih (Čisto nebo, GCV, BBI in S2R) morajo zasebni člani zagotoviti 

tudi minimalni znesek stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti, ki niso del delovnega 

programa skupnih podjetij, vendar spadajo med njihove cilje. Evropsko računsko sodišče 

nima pravice, da bi te prispevke revidiralo. Zato ne more dati mnenja glede njihove narave, 

kakovosti in resničnosti niti oceniti, ali bi jih člani iz industrije kljub temu zagotovili.  

Proračun skupnih podjetij 

6. Celotni proračun (odobritve plačil) skupnih podjetij v letu 2017 je znašal 

2,1 milijarde EUR (leta 2016: 1,8 milijarde EUR). Približno toliko naj bi konec programskega 

obdobja znašali tudi skupni stvarni in denarni prispevki partnerjev iz industrije in s področja 

raziskav. Konec leta 2017 je bilo v skupnih podjetjih zaposlenih 671 uslužbencev (2016: 633). 

7. Informacije o področju dejavnosti, proračunu in številu uslužbencev skupnih podjetij so 

na voljo v Prilogi I. 

Revizijski pristop 

8. Skladno s členoma 208(4) in 209(2) 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 

zunanjih revizijskih podjetij in pridobilo zadostno zagotovilo, da se lahko zanese na njihovo 

delo pri oblikovanju svojih mnenj o zanesljivosti letnih zaključnih računov skupnih podjetij za 

leto 2017. 

9. V zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnimi računi, revizijsko 

delo Sodišča za vsako skupno podjetje vključuje preizkušanje podatkov na podlagi 

reprezentativnih vzorcev plačilnih in dohodkovnih transakcij, analitični pregled glavnih 

upravnih in operativnih postopkov (nepovratna sredstva, javna naročila in zaposlovanje) ter 

oceno nadzornih sistemov in sistemov notranje kontrole skupnih podjetij. Sodišče je 
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pregledalo tudi vzorce naknadnih revizij, ki so jih dokončala neodvisna zunanja revizijska 

podjetja pri upravičencih nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa ter analiziralo 

centraliziran sistem naknadnih revizij za plačila v okviru programa Obzorje 2020 pri skupnih 

podjetjih in skupni službi za revizijo GD RTD. Za konec je preverilo tudi popolnost procesa 

izterjav skupnih podjetij zaradi ugotovljenih napak in točnost izračunov stopnje napake. 

10. Za sedem skupnih podjetij, ki izvajajo sedmi okvirni program in program Obzorje 2020 

(SESAR, Čisto nebo, GCV, IMI, ECSEL, S2R in BBI), je Komisija junija 2017 izdala poročila o 

oceni smotrnosti poslovanja skupnih podjetij in njihove dodane vrednosti za sedmi okvirni 

program (7. OP) in program Obzorje 2020. Sodišče je analiziralo rezultate vmesnih in končnih 

ocen ter z njimi povezan akcijski načrt skupnih podjetij. 

REZULTATI REVIZIJ 

Revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh skupnih podjetij 

11. Zaključni računi vseh skupnih podjetij v vseh pomembnih pogledih pošteno 

predstavljajo njihov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 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.  

Revizijsko mnenje brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z 

zaključnimi računi, za sedem od osmih skupnih podjetij 

12. Transakcije, povezane z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, 

so v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne za sedem skupnih podjetij (F4E, BBI, 

Čisto nebo, IMI, GCV, SESAR in S2R). 

13. Sodišče je tako kot v prejšnjih letih izreklo mnenje s pridržkom o zakonitosti in 

pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom, za Skupno podjetje ECSEL. Velike 

razlike med metodologijami in postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, 

Skupnemu podjetju ECSEL onemogočajo izračun enotne zanesljive ponderirane stopnje 

napake in stopnje preostale napake. Zato Sodišče ni moglo priti do zaključka o tem, ali 

naknadne revizije dajejo zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij, 

povezanih z vmesnimi in končnimi plačili za projekte v okviru 7. OP, ki jih vodi to skupno 
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podjetje. Ta težava ni pomembna za izvajanje projektov v okviru programa Obzorja 2020, saj 

je za naknadne revizije pristojna skupna revizijska služba Komisije.  

Poudarjena zadeva glede prispevka EU k stroškom projekta ITER 

14. Tako kot za leto 2016 je tudi to revizijsko mnenje Sodišča o letnem zaključnem računu 

Skupnega podjetja F4E spremljala poudarjena zadeva1 v zvezi s prispevkom EU k stroškom 

projekta ITER. 

15. Novembra 2016 je Svet ITER potrdil nov časovni načrt in oceno stroškov za projekt ITER, 

v katerem je rok za dosego prvega strateškega mejnika v fazi izgradnje projekta (prva 

plazma) december 2025, okvirni rok za zaključek celotne faze izgradnje pa december 2035, 

kar v primerjavi s prvotnim časovnim načrtom pomeni zamudo 15 let.  

16. Na podlagi nove projektne osnove je Skupno podjetje F4E za fazo izgradnje projekta 

ITER ponovno izračunalo povezane stroške ob zaključku. Rezultati so bili upravnemu odboru 

Skupnega podjetja predstavljeni decembra 2016. Po oceni naj bi predvidena dodatna 

potreba po financiranju iz sredstev EU za fazo izgradnje po letu 2020 znašala približno 

5,4 milijarde EUR (82-odstotno povečanje v primerjavi s predhodno odobrenim zneskom v 

višini 6,6 milijarde EUR). 

17. Poleg tega mora Skupno podjetje F4E prispevati tudi k operativni fazi projekta ITER po 

letu 2035 ter k fazama deaktivacije in razgradnje, ki bosta sledili. Skupni prispevek za 

operativno fazo po letu 2035 še ni ocenjen. Stroški deaktivacije in razgradnje so bili ocenjeni 

na 95,5 oziroma 180,2 milijona EUR (na podlagi vrednosti iz leta 2001).  

18. Sodišče je ugotovilo, da v okviru novih časovnih in stroškovnih ocen niso upoštevane 

rezerve za nepredvidene stroške. Junija 2017 je Komisija objavila sporočilo o prispevku EU k 

projektu ITER, v katerem je predlagala, da bi primerna rezerva za časovni načrt znašala do 

24 mesecev, za proračun pa 10–20 % sredstev. Dokler Svet EU ne sprejme odločitve, najvišji 

                                                      

1 Poudarjena zadeva se uporablja zato, da se opozori na zadevo, ki v zaključnem računu ni 
pomembno napačno navedena, vendar je tako pomembna, da je bistvena za uporabnikovo 
razumevanje zaključnega računa. 
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prag porabe Skupnega podjetja F4E do leta 2020 predstavlja znesek v višini 

6,6 milijarde EUR, ki ga je Svet EU odobril leta 2010. Skupno podjetje F4E je sprejelo več 

ukrepov za upoštevanje mejne vrednosti, vključno z odlogom javnih naročil in namestitve 

sestavnih delov, ki niso bistveni za projekt prve plazme. 

19. Sprejeti so bili sicer pozitivni ukrepi za izboljšanje upravljanja in nadzora faze izgradnje 

projekta ITER, vendar Sodišče meni, da še vedno obstaja tveganje nadaljnjega zvišanja 

stroškov in zamud pri izvajanju projekta. 

Druge pripombe  

20. Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, v specifičnih letnih poročilih o 

skupnih podjetjih izrazilo različne pripombe, da bi poudarilo pomembne zadeve in opredelilo 

področja, na katerih so mogoče izboljšave, povezane z upravljanjem proračuna in finančnim 

poslovodenjem, notranjimi kontrolami, privabljanjem prispevkov in ocenami Komisije. 

Pomanjkljivosti pri proračunskem načrtovanju odobritev plačil 

21. Skupno podjetje F4E je moralo znatno povečati odobritve plačil za leto 2017, ki jih je 

predvidelo v prvotnem proračunu (za približno 284 milijonov EUR ali 52 %) za kritje dejanskih 

potreb po plačilih v letu 2017. To je bilo potrebno zaradi resnih pomanjkljivosti pri 

načrtovanju proračuna skupnega podjetja in je vplivalo na njegov proračun za leto 2018. 

22. V dveh primerih (SESAR in IMI) je bila stopnja izvrševanja za odobritve plačil v letu 2017 

bistveno nižja od pričakovane. Pri Skupnem podjetju SESAR so k temu prispevali predvsem 

zamude pri sklepanju sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa 

Obzorje 2020 in neupoštevanje pomembnih namenskih prejemkov, ki izhajajo iz izterjav za 

zaključene projekte v okviru 7. okvirnega programa. Pri Skupnem podjetju IMI je bila nizka 

stopnja izvrševanja proračuna v glavnem posledica zmanjšanja števila ali zamika kliničnih 

preizkušanj za nekatere velike projekte in zamud pri sklenitvi sporazumov o dodelitvi 

nepovratnih sredstev iz zaključenih razpisov v okviru programa Obzorje 2020. Dejstvo, da 

lahko skupna podjetja neporabljene odobritve plačil iz preteklih let ponovno vnesejo v 

proračun za naslednja tri leta, in okoren proces proračunskega načrtovanja vedno bolj 

negativno vplivata na stopnje izvrševanja proračuna skupnih podjetij za plačila. 
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Zaključek sedmega okvirnega programa: skupna podjetja so dosegla povprečno stopnjo 

izvrševanja proračuna v višini 87 % 

23. Sodišče je poročalo o izvrševanju večletnega proračuna skupnih podjetij v okviru 7. OP 

in programov TEN-T (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV in ECSEL). 

24. Pet skupnih podjetij, ki izvajajo dejavnosti v okviru 7. OP (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV in 

ECSEL), je konec leta 2017 (zaključna faza 7. OP) od dogovorjenih najvišjih denarnih 

prispevkov v višini 3,6 milijarde EUR dejansko prejelo denarne prispevke EU v skupni višini 

3,1 milijarde EUR. Na podlagi tega je razvidno, da so ta skupna podjetja za svoje dejavnosti v 

okviru 7. OP dosegla povprečno stopnjo izvrševanja proračuna v višini približno 87 %. 

Na polovici izvajanja programa Obzorje 2020: skupna podjetja so zamujala pri izvajanju 

25. Sodišče je poročalo o izvrševanju večletnega proračuna skupnih podjetij v okviru 

programa Obzorje 2020. 

26. Sedem skupnih podjetij, ki izvajajo dejavnosti v okviru Obzorja 2020 (SESAR, Čisto nebo, 

IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R), je konec leta 2017 (na polovici izvajanja programa 

Obzorje 2020) od dogovorjenih najvišjih denarnih prispevkov EU v višini 7,2 milijarde EUR za 

vsa skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, dejansko prejelo denarne 

prispevke EU v višini 1,6 milijarde EUR. Na podlagi tega je razvidno, da so ta skupna podjetja 

za svoje dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 zaenkrat dosegla povprečno stopnjo 

izvrševanja proračuna v višini približno 23 %. Trenutna stopnja izvrševanja proračuna za 

dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 je bila nižja za Skupno podjetje IMI (11 %), 

predvsem zaradi časa, ki so ga projektni konzorciji porabili za sklenitev sporazumov o 

dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020, ter za Skupno podjetje BBI 

(15 %). 

Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti izven delovnega programa skupnih podjetij so 

predstavljali največji delež prispevkov zasebnih članov 

27. Do konca leta 2017 so partnerji iz industrije in s področja raziskav sedmih skupnih 

podjetij, ki so izvajala dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, dejansko prispevali 

2,9 milijarde EUR ali 39 % dogovorjenih skupnih prispevkov v višini 7,5 milijarde EUR. Ta 
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znesek je seštevek 1 milijarde EUR2 stvarnih prispevkov za lastne operativne dejavnosti 

skupnih podjetij v okviru programa Obzorje 2020 (34 %) in 1,9 milijarde EUR stvarnih 

prispevkov za dodatne dejavnosti izven delovnega programa skupnih podjetij (66 %). Kljub 

pomembnosti stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti jih skupna podjetja v svojih letnih 

zaključnih računih niso dolžna razkriti, Sodišče pa nima pooblastil, da bi jih revidiralo. Zato 

Sodišče ne more dati mnenja o njihovi naravi, kakovosti in količini (Čisto nebo, GCV, BBI in 

S2R). 

28. Februarja 2017 je Komisija predlagala spremembo ustanovne uredbe Skupnega podjetja 

BBI, da tudi članom iz industrije omogoči zagotavljanje denarnih prispevkov na projektni 

ravni. Vendar pa obstaja veliko tveganje, da člani iz industrije do zaključka programa ne bodo 

dosegli minimalnega zneska operativnih denarnih prispevkov (182,5 milijona EUR). 

29. Več informacij o izvrševanju večletnega proračuna je na voljo v letnih poročilih skupnih 

podjetij o dejavnostih za leto 2017. 

Notranje kontrole za plačila so bile na splošno uspešne in so obdržale stopnjo napake pod 

pragom pomembnosti 

30. Skupna podjetja so uvedla zanesljive postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih 

in operativnih pregledov dokumentacije. Neodvisna zunanja revizijska podjetja, ki so jih 

najela skupna podjetja, izvajajo naknadne revizije pri upravičencih za vmesna in končna 

plačila v okviru 7. OP, za naknadno revizijo zahtevkov upravičencev za povračilo stroškov v 

okviru programa Obzorje 2020 pa je pristojna skupna revizijska služba Komisije. Vsa skupna 

podjetja so uspešno uporabila te ključne kontrole za oceno zakonitosti in pravilnosti plačilnih 

transakcij, povezanih z zaključnimi računi. 

31. V zvezi s plačili nepovratnih sredstev v okviru 7. OP so konec leta 2017 vsa skupna 

podjetja (razen ECSEL) na podlagi rezultatov naknadnih revizij izračunala stopnje preostale 

napake v višini pod 2 % in o njih poročala. Sodišče je to potrdilo s preizkušanjem podatkov in 

pregledom dela zunanjih revizijskih podjetij. 

                                                      

2 Od tega zneska je bilo konec leta 2017 potrjene le približno 0,2 milijarde EUR (20 %). 



 10 

CH4105458SL02-18PP-CH294-18FIN-RAS-Summary_report_JUs_2017-TR.docx 2.10.2018 

32. Za plačila nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so lahko le tri od 

sedmih skupnih podjetij, ki so izvajala projekte v okviru tega programa (Čisto nebo, IMI in 

SESAR), na podlagi zadostnih naknadnih revizij, ki jih je opravila skupna revizijska služba, 

izračunala stopnjo napake in o njej poročala. Za skupno podjetje SESAR je stopnja preostale 

napake za plačila v okviru programa Obzorje 2020 znašala 2,8 %. Ob upoštevanju razmeroma 

majhnega skupnega zneska plačil v okviru programa Obzorje 2020 v primerjavi s skupnim 

zneskom plačil Skupnega podjetja SESAR v letu 2017 je skupna stopnja preostale napake 

ostala pod pragom pomembnosti. 

33. Za preostala skupna podjetja (GCV, ECSEL, S2R, BBI) bodo prvi rezultati naknadnih revizij 

na voljo leta 2018, saj so bili leta 2017 njihovi projekti v okviru programa Obzorje 2020 še 

vedno v zgodnji fazi izvajanja, njihova operativna plačila v okviru tega programa pa so bila 

leta 2017 predvsem predfinanciranje. 

Okvir notranjih kontrol in spremljanja ter postopki javnega naročanja, dodeljevanja 

nepovratnih sredstev in zaposlovanja še vedno vsebujejo slabosti 

34. Konec leta 2017 v okviru orodij Komisije za skupno upravljanje in spremljanje 

nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 še niso bili zagotovljeni specifični procesi, 

potrebni za obdelavo stvarnih prispevkov skupnih podjetij. To je pri štirih skupnih podjetjih 

(Čisto nebo, IMI, SESAR in S2R) vplivalo na okvir notranjih kontrol in spremljanja. 

35. Pri uporabi standardov notranjih kontrol je bilo v skupnih podjetjih ECSEL, SESAR in F4E 

odkritih več pomanjkljivosti. V Skupnem podjetju ECSEL register izjem ni bil ustrezno voden. 

V Skupnem podjetju SESAR je odhod ključnih uslužbencev in posledična delovna 

preobremenitev finančnega oddelka povzročila pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru. V 

Skupnem podjetju F4E je Sodišče pri postopkih notranjih kontrol in spremljanja odkrilo 

bistvene pomanjkljivosti, povezane z zaposlovanjem ključnega vodstvenega osebja, 

spremljanjem izjav o interesih vodstva in strategijami za notranje komuniciranje, na podlagi 

katerih ni bilo mogoče zagotoviti razširjanja ustreznih finančnih informacij, pomembnih za 

zaključne račune. 

36. V treh skupnih podjetjih (ECSEL, S2R in SESAR) je Sodišče odkrilo pomanjkljivosti pri 

postopkih javnega naročanja v letu 2017. 
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37. V Skupnem podjetju BBI je Sodišče odkrilo slabosti pri zasnovi in upravljanju razpisa za 

nepovratna sredstva iz leta 2016, ki so privedle do nizke pokritosti (50 %) tem razpisa v zvezi 

z ukrepi na področju raziskav in inovacij. Za pomembne teme v zvezi z ukrepi na tem 

področju ni bilo zagotovljenega financiranja. 

Zmožnost skupnih podjetij, da privabijo prispevke zasebnih članov za program Obzorje 2020 

38. Eden glavnih ciljev in dodana vrednost skupnih podjetij je, da na področju njihovih 

dejavnosti v celotnem obdobju njihovega delovanja (10 let) privabijo prispevke zasebnih 

članov iz industrije in s področja raziskav. Sodišče je kot kazalnik zmožnosti skupnih podjetij 

za privabljanje prispevkov zasebnih članov uporabilo minimalni količnik finančnega vzvoda, 

izračunan na podlagi prispevkov članov, ki so opredeljeni v posameznih določbah ustanovnih 

uredb skupnih podjetij.3 Da bi bil količnik finančnega vzvoda razumen, bi morali biti 

najmanjši prispevki zasebnih članov za dejavnosti skupnih podjetij vsaj tolikšni, kot je denarni 

prispevek EU. 

39. Priloga II vsebuje pregled minimalnih količnikov finančnega vzvoda za sedem skupnih 

podjetij, ki izvajajo dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. Pri treh skupnih podjetjih 

(Čisto nebo, GCV in BBI) ustanovna uredba zasebnih članov ne zavezuje k minimalnemu 

znesku stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti skupnih podjetij. Zato je bil za ta tri 

skupna podjetja izračunan samo en minimalni količnik finančnega vzvoda, ki vključuje tako 

prispevke za operativne kot tudi za dodatne dejavnosti. 

Ocene Komisije in z njimi povezani akcijski načrti skupnih podjetij 

40. Komisija je leta 2017 izvedla obvezne končne ocene skupnih podjetij, ustanovljenih v 

okviru 7. okvirnega programa (SESAR, IMI, GCV, Čisto nebo, ARTEMIS in ENIAC), in obvezne 

vmesne ocene skupnih podjetij, ustanovljenih v okviru programa Obzorje 2020 (SESAR, IMI2, 

Čisto nebo 2, GCV2, ECSEL, S2R in BBI).  

                                                      

3 Minimalni količnik finančnega vzvoda = skupni znesek minimalnih prispevkov zasebnega člana, 
kot je opredeljen v ustanovni uredbi skupnega podjetja / maksimalni denarni prispevek EU za 
skupno podjetje, kot je opredeljen v ustanovni uredbi skupnega podjetja. 
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41. Ocene so bile opravljene ob pomoči neodvisnih strokovnjakov in so se nanašale na 

smotrnost poslovanja skupnih podjetij glede na ustreznost, učinkovitost, uspešnost, 

koherentnost in dodano vrednosti EU, dodatno pa so bile preučene tudi odprtost in 

preglednost ter kakovost raziskav. 

42. Oktobra 2017 je Komisija obvestila Evropski parlament in Svet o rezultatih ocen. Čeprav 

so ocenjevalci smotrnost poslovanja skupnih podjetij na splošno ocenili kot pozitivno, so 

izrekli naslednja priporočila: povečati vključenost industrije, držav članic, malih in srednjih 

podjetij in drugih deležnikov; izboljšati usklajenost z drugimi raziskovalnimi programi EU in 

držav članic; povečati vključenost novih držav članic; dodatno razviti zanesljiv okvir za 

merjenje smotrnosti poslovanja s ključnimi kazalniki smotrnosti za boljšo oceno učinkov in 

socialno-ekonomskih koristi skupnih podjetij; izboljšati razširjanje in uporabo projektnih 

rezultatov združenih podjetij.  

43. Vsa skupna podjetja so se na to odzvala z akcijskimi načrti, ki so jih začela izvajati 

leta 2018. V okviru finančne revizije za leto 2018 bo Evropsko računsko sodišče spremljalo 

izvajanje akcijskih načrtov skupnih podjetij. 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

44. Skupna podjetja so v večini primerov sprejela popravljalne ukrepe za spremljanje 

upoštevanja pripomb iz specifičnih letnih poročilih Sodišča iz prejšnjih let. Podrobnosti so 

navedene v prilogah k poročilom Sodišča. Skupni podjetji F4E in ECSEL še nista v celoti 

upoštevali pripomb iz prejšnjih let. 
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Priloga I 

 

 

Matični GD Področje Glavna dejavnost 2017 2016 2017 2016

BBI GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju proizvodov 
na biološki osnovi in biogoriv

92 66 20 20

ČISTO NEBO GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju 
aeronavtičnih tehnologij

244 288 41 41

ECSEL GD CONNECT Raziskave
Raziskave in razvoj na področju elektronskih 
komponent in sistemov

290 244 29 29

F4E – FUZIJA ZA 
ENERGIJO

GD ENER Raziskave
Raziskave in razvoj na področju fuzijske 
energije

865 720 447 415

FCH – GORIVNE 
CELICE IN VODIK

GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju gorivnih 
celic in vodika

199 116 26 26

IMI – POBUDA ZA 
INOVATIVNA 
ZDRAVILA

GD RTD Raziskave
Farmacevtske raziskave in razvoj na 
področju inovativnih zdravil

206 209 49 41

SESAR GD MOVE Raziskave
Raziskave in razvoj na področju sistema 
upravljanja zračnega prometa

192 157 40 44

S2R – SHIFT2RAIL – 
inovativne rešitve v 
železniškem 
prometu

GD MOVE Raziskave Raziskave in razvoj v železniškem sektorju 44 52 19 17

Skupaj 2 131 1 852 671 633

SKUPNO PODJETJE

Končni proračun (v milijonih 
EUR)

Število uslužbencev 
(konec leta)

Dejavnosti, proračun in število uslužbencev skupnih podjetij
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Priloga II 

 

SKUPNO PODJETJE Matični GD Področje Glavna dejavnost
Količnik finančnega 

vzvoda za operativne 
dejavnosti

Količnik finančnega 
vzvoda za operativne + 

dodatne dejavnosti

BBI GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju proizvodov na 
biološki osnovi in biogoriv

– 2,8

ČISTO NEBO GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju aeronavtičnih 
tehnologij

– 1,25

ECSEL GD CONNECT Raziskave
Raziskave in razvoj na področju elektronskih 
komponent in sistemov

1,42 1,42

FCH – GORIVNE 
CELICE IN VODIK

GD RTD Raziskave
Raziskave in razvoj na področju gorivnih celic in 
vodika

– 0,67

IMI – POBUDA ZA 
INOVATIVNA 
ZDRAVILA

GD RTD Raziskave
Farmacevtske raziskave in razvoj na področju 
inovativnih zdravil

1 1

SESAR GD MOVE Raziskave
Raziskave in razvoj na področju sistema 
upravljanja zračnega prometa

0,85 0,85

S2R – SHIFT2RAIL – 
inovativne rešitve v 
železniškem prometu

GD MOVE Raziskave Raziskave in razvoj v železniškem sektorju 0,88 1,18

Količniki finančnega vzvoda skupnih podjetij (Obzorje 2020)


	Uvod
	Ozadje
	Skupna podjetja na področju raziskav – javno-zasebna partnerstva med EU ter industrijo, raziskovalnimi skupinami in državami članicami
	Proračun skupnih podjetij
	Revizijski pristop

	Rezultati revizij
	Revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh skupnih podjetij
	Revizijsko mnenje brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnimi računi, za sedem od osmih skupnih podjetij
	Poudarjena zadeva glede prispevka EU k stroškom projekta ITER
	Druge pripombe
	Pomanjkljivosti pri proračunskem načrtovanju odobritev plačil
	Zaključek sedmega okvirnega programa: skupna podjetja so dosegla povprečno stopnjo izvrševanja proračuna v višini 87 %
	Na polovici izvajanja programa Obzorje 2020: skupna podjetja so zamujala pri izvajanju
	Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti izven delovnega programa skupnih podjetij so predstavljali največji delež prispevkov zasebnih članov
	Notranje kontrole za plačila so bile na splošno uspešne in so obdržale stopnjo napake pod pragom pomembnosti
	Okvir notranjih kontrol in spremljanja ter postopki javnega naročanja, dodeljevanja nepovratnih sredstev in zaposlovanja še vedno vsebujejo slabosti
	Zmožnost skupnih podjetij, da privabijo prispevke zasebnih članov za program Obzorje 2020
	Ocene Komisije in z njimi povezani akcijski načrti skupnih podjetij

	Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let


