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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila letnih poročil o skupnih podjetjih EU na področju raziskav, ki jih je sprejelo 
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Skupna podjetja EU na področju raziskav: „Neoporečni zaključni 
računi, transakcije pa večinoma skladne s pravili,“ pravijo 
revizorji  

Evropsko računsko sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov („neoporečna”) o 
zaključnih računih osmih skupnih podjetij Evropske unije na področju raziskav ter potrdilo 
njihovo zanesljivost. Revizorji so neoporečna revizijska mnenja izrekli tudi o finančnih 
transakcijah za sedem podjetij, ki so izpolnjevala ustrezna pravila, in mnenje s pridržkom za 
eno. 

Revizorji so danes objavili letna revizijska poročila o naslednjih skupnih podjetjih EU na področju 
raziskav, tj. o javno-zasebnih partnerstvih EU z industrijo in državami članicami na področju 
raziskovalne politike: 

- F4E (ITER) – 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. 

„Skupna podjetja imajo pomembno vlogo pri izvajanju specifičnih vidikov raziskovalne politike 
Evropske unije,“ je povedal Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za 
revizijo skupnih podjetij, in dodal: „zato je pomembno, da pripravijo zanesljive zaključne račune 
ter zagotovijo, da so njihove dohodkovne in plačilne transakcije skladne s pravili. Kot revizorje nas 
veseli, da so njihovi zaključni računi na splošno neoporečni in da se edini pridržek v zvezi z 
njihovimi transakcijami nanaša na zadevo, ki se postopno ukinja.“  

Revizorji so ugotovili, da so bili predloženi zaključni računi vseh osmih skupnih podjetij zanesljivi, 
tj. da v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj, njihov poslovni 
izid in denarne tokove v letu 2016. Poleg tega so bile za sedem podjetij transakcije, povezane z 
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zaključnimi računi, zakonite in pravilne, tj. skladne z ustreznimi pravili. Za skupno podjetje ECSEL 
so revizorji izrekli mnenje s pridržkom, ker ni bilo mogoče pridobiti sprejemljivega zagotovila o 
zanesljivosti njegovih notranjih kontrol za plačila nepovratnih sredstev v okviru 7. OP, vendar je 
to vprašanje povezano s kontrolnim sistemom, ki sta ga vzpostavila njegova predhodnika (skupni 
podjetji ENIAC in ARTEMIS), in ni relevantno za projekte z nepovratnimi sredstvi v okviru 
novejšega programa Obzorje 2020. 

Revizorji so opozorili tudi na zadeve, povezane z izvrševanjem in upravljanjem proračuna, sistemi 
notranjih kontrol in postopki javnega naročanja, ki pa na naša mnenja niso vplivale. Glede 
Skupnega podjetja F4E so revizorji navedli, da so bili sicer sprejeti pozitivni ukrepi za izboljšanje 
upravljanja in nadzora faze izgradnje projekta ITER, vendar še vedno obstaja tveganje nadaljnjega 
zvišanja stroškov in zamud pri izvajanju projekta. 

Pojasnila za urednike 

Člani skupnih podjetij so poleg EU, ki jo zastopa Evropska komisija, tudi razni javni in zasebni 
partnerji iz industrije in raziskovalnih združenj, ki prispevajo sredstva za financiranje dejavnosti 
skupnih podjetij. Večina skupnih podjetij se ravna po dvostranskem modelu, pri katerem 
sodelujejo Komisija in partnerji iz industrije / s področja raziskav, ali pa tristranskem modelu, ki 
vključuje tudi prispevke držav članic. V Skupnem podjetju F4E sodelujejo tudi države, ki niso 
članice EU. 

Financiranje EU zagotavlja proračun EU za raziskave s 7. okvirnim programom za raziskave (7. OP) 
in okvirnim programom EU za raziskave in inovacije (Obzorje 2020). Partnerji iz industrije / s 
področja raziskav zagotavljajo stvarne in denarne prispevke. Skupni proračun skupnih podjetij za 
leto 2016 je znašal 1,8 milijarde EUR. Na koncu leta 2016 so imela skupna podjetja 633 
zaposlenih. 

Evropsko računsko sodišče je revidiralo zanesljivost zaključnih računov ter zakonitost in pravilnost 
z njimi povezanih transakcij za proračunsko leto 2016 za osem evropskih skupnih podjetij na 
področju raziskav. Revizorji so opravili analize, preizkusili vzorce dohodkovnih in plačilnih 
transakcij, ocenili ključne kontrole v okviru njihovih nadzornih in kontrolnih sistemov ter uporabili 
rezultate dela drugih revizorjev, kadar je bilo to ustrezno. Danes so objavili tudi povzetek svojih 
ugotovitev, ki jih uporabljajo Evropski parlament in Svet ali drugi organi za razrešnico. 

Poleg letne revizije zaključnih računov delovni program revizorjev za leto 2018 vključuje tudi 
panoramski pregled skupnih podjetij kot eno od prioritetnih revizijskih nalog, da se oceni njihova 
dodana vrednost in to, ali uspešno izvajajo svoje programe in dosegajo svoje cilje. 

Letna poročila o skupnih podjetjih EU na področju raziskav, vključno z njihovimi odgovori in 
zbirnim dokumentom, so na voljo v 23 jezikih EU na spletišču Evropskega računskega sodišča. 

 


