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Spoločné podniky EÚ v oblasti výskumu: „Čisté výroky
k účtovným závierkam a operácie zväčša v súlade s pravidlami,“
konštatujú audítori
Európsky dvor audítorov vydal k účtovným závierkam ôsmich spoločných podnikov Európskej
únie v oblasti výskumu výrok bez výhrad (čistý výrok) a schválil ich ako spoľahlivé. Výroky bez
výhrad vydali audítori aj k finančným operáciám siedmich z ôsmich spoločných podnikov, ktoré
splnili príslušné pravidlá, a výrok s výhradou za jeden spoločný podnik.
Audítori dnes uverejnili ročné audity týchto spoločných podnikov EÚ v oblasti výskumu (t. j.
verejno-súkromných partnerstiev EÚ s priemyselnými odvetviami a členskými štátmi v oblasti
politiky výskumu):
–
–
–
–
–
–
–
–

F4E (ITER) – rozvoj energie jadrovej syntézy,
BBI – priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály,
Čisté nebo – čisté technológie pre leteckú dopravu,
IMI – iniciatíva pre inovačné lieky,
FCH – palivové články a vodík,
SESAR – výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru,
ECSEL – elektronické komponenty a systémy,
S2R – Shift2Rail – inovatívne železničné produkty.

„Spoločné podniky zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení konkrétnych aspektov politiky EÚ v oblasti
výskumu,“ uviedol Kevin Cardiff, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za audity
spoločných podnikov, „preto je veľmi dôležité, aby vyhotovovali spoľahlivé účtovné závierky
a zabezpečili, aby boli ich príjmové a platobné operácie v súlade s pravidlami. Ako audítorov nás
teší, keď vidíme, že celkovo sú ich účtovné závierky v poriadku a jediná výhrada k operáciám sa
týka problému, ktorý postupne mizne.“
Audítori dospeli k záveru, že predložené účtovné závierky všetkých ôsmich spoločných podnikov
boli spoľahlivé, to znamená, že vyjadrovali verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú
situáciu, výsledky operácií a peňažné toky za rok 2016. Okrem toho príslušné operácie siedmich
podnikov boli zákonné a riadne, to znamená, že boli v súlade s platnými pravidlami. Za spoločný
podnik ECSEL vyjadrili audítori výrok s výhradou, pretože neboli schopní získať primerané uistenie
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body ročných správ o spoločných podnikoch EÚ v oblasti výskumu prijatých Európskym
dvorom audítorov (EDA). Špecifické ročné správy a ich prehľad sú dostupné na webovej stránke www.eca.europa.eu.
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o spoľahlivosti jeho vnútorných kontrol vzťahujúcich sa na grantové platby zo 7. RP. Ide
o problém vyplývajúci zo systému kontroly, ktorý vytvorili jeho predchodcovia (spoločné podniky
ENIAC a ARTEMIS). Tento problém sa však už neprejavuje pri projektoch financovaných z grantov
z novšieho programu Horizont 2020.
Audítori poukázali aj na záležitosti týkajúce sa plnenia rozpočtu a rozpočtového hospodárenia,
systémov vnútornej kontroly a postupov verejného obstarávania, ktoré však nemali vplyv na ich
stanoviská. V súvislosti so spoločným podnikom F4E uviedli, že sa urobili pozitívne kroky
na zlepšenie riadenia a kontroly fázy výstavby projektu ITER, avšak riziko ďalšieho zvyšovania
nákladov a oneskorení pri realizácii projektu pretrváva.
Poznámka pre redaktorov
Členmi spoločných podnikov sú okrem EÚ zastúpenej Európskou komisiou aj rôzni verejní
a súkromní partneri z príslušných priemyselných odvetví a výskumných zoskupení, ktorí
prispievajú na financovanie činností spoločných podnikov. Väčšina spoločných podnikov je
založená na dvojstrannom modeli, v ktorom je zapojená Komisia a partneri z priemyselných
odvetví a výskumu, alebo na trojstrannom modeli, ktorý zahŕňa navyše aj členské štáty. Členmi
spoločného podniku F4E sú aj krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.
Financovanie EÚ sa poskytuje z rozpočtu EÚ určeného na výskum prostredníctvom siedmeho
rámcového programu pre výskum (7. RP) a rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie
(Horizont 2020). Partneri z priemyselných odvetví a z oblasti výskumu prispievajú nepeňažným
a peňažným spôsobom. Celkový rozpočet spoločných podnikov v roku 2016 predstavoval
1,8 mld. EUR. Na konci roku zamestnávali 633 zamestnancov.
Európsky dvor audítorov vykonal audit spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti
príslušných operácií ôsmich európskych spoločných podnikov v oblasti výskumu za rok 2016.
Audítori vykonali analýzy, testovali vzorky príjmových a platobných operácií, posudzovali kľúčové
kontroly v systémoch dohľadu a kontroly a v prípade potreby pri tom využili prácu iných
audítorov. Dnes vydali aj prehľad svojich zistení, ktoré využíva Európsky parlament, Rada a iné
orgány udeľujúce absolutórium.
Okrem ročného auditu účtovných závierok obsahuje plán práce audítorov na rok 2018 ako
prioritnú audítorskú úlohu aj horizontálne preskúmanie spoločných podnikov s cieľom posúdiť ich
pridanú hodnotu, ako aj to, či účinne vykonávajú programy a dosahujú svoje ciele.
Ročné správy o spoločných podnikoch EÚ v oblasti výskumu vrátane ich odpovedí a súhrnného
dokumentu sú dostupné v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke Dvora audítorov.
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