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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy Európskeho dvora audítorov o spoločných 
podnikoch EÚ. Úplné znenie správy a zhrnutie výsledkov sú uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu. 
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Spoločné podniky EÚ v oblasti výskumu: priaznivý 
posudok pre všetky spoločné podniky s výnimkou 
jedného, tvrdia audítori  
Európsky dvor audítorov schválil účtovné závierky všetkých spoločných podnikov EÚ za rozpočtový 
rok 2017 a k finančným operáciám všetkých spoločných podnikov s výnimkou jedného vydal výroky 
bez výhrad. V prípade spoločného podniku ECSEL, ktorý sa zaoberá elektronickými komponentmi 
a systémami, audítori zistili problémy, ktoré v niektorých prípadoch bránili účinnému fungovaniu 
vnútornej kontroly. 

Audítori dnes uverejnili výročné správy ôsmich spoločných podnikov EÚ pre výskum a zhrnutie 
výsledkov auditu. Spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá EÚ s priemyselnými 
a výskumnými zoskupeniami a členskými štátmi. Zamestnávajú približne 700 pracovníkov a zohrávajú 
dôležitú úlohu pri plnení konkrétnych aspektov politiky EÚ v oblasti výskumu. Celkový rozpočet 
spoločných podnikov v roku 2017 dosiahol 2,1 mld. EUR, čiže 2 % celkového rozpočtu EÚ. Partneri 
zastupujúci priemysel a výskum poskytujú nepeňažné príspevky vykonávaním prevádzkových činností 
a finančné príspevky na administratívne a prevádzkové náklady. 

„Spoločné podniky sú dôležité nástroje pre špičkový výskum a inovácie v EÚ, pretože sa usilujú pomôcť 
zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,“ uviedla Ildiko Gall-Pelcz, členka 
Európskeho dvora audítorov zodpovedná za audit. „Pri našom audite za rok 2017 sa potvrdili 
pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Poukazujeme však aj niektoré skutočnosti, ktoré si 
vyžadujú viac pozornosti, a uvádzame oblasti možných zlepšení v súvislosti s rozpočtovým a finančným 
riadením, vnútornými kontrolami, mobilizáciou príspevkov partnerov zastupujúcich priemysel 
a výskum, ako aj hodnoteniami Európskej komisie.“ 

Audítori schválili účtovné závierky všetkých ôsmich spoločných podnikov ako spoľahlivé. Ďalej vydali 
výroky bez výhrad k príjmovým a platobných operáciám všetkých spoločných podnikov okrem 
spoločného podniku ECSEL, pre ktorý audítori rovnako ako v minulom roku vydali výrok s výhradou 
k platbám. Zdôraznili najmä problémy vo vnútorných kontrolách, ktoré im znemožnili poskytnúť 
uistenie, že platby spoločného podniku ECSEL na predchádzajúci rámcový program pre výskum 
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a inovácie (7. RP) boli v súlade s pravidlami. Tieto problémy však nemajú vplyv na platby na súčasný 
program (Horizont 2020) a následne budú postupne eliminované. 

Audítori ďalej upriamujú pozornosť na príspevok EÚ na projekt jadrovej syntézy ITER, pri ktorom hrozí 
riziko 82 % zvyšovania nákladov oproti pôvodne schválenej sume 6,6 mld. EUR a oneskorení v dĺžke 15 
rokov oproti pôvodnému plánu. Ďalej zistili nedostatky v rozpočtovom plánovaní spoločných 
podnikov. 

Podľa audítorov boli vnútorné kontroly platieb vo všeobecnosti účinné a udržali chybovosť pod 2 % 
prahom významnosti, no viaceré podniky stále vykazovali nedostatky v rámci vnútornej kontroly 
a monitorovania, v postupoch obstarávania, poskytovania grantov a vo výberových konaniach.  

Pokiaľ ide o uzávierku 7. RP, spoločné podniky dosiahli vysokú mieru plnenia rozpočtu (87 %). Plnenie 
rozpočtu programu Horizont 2020 je však oneskorené a v polovici trvania programu je rozpočet 
splnený len na 23 %. 

Jedným z hlavných cieľov spoločných podnikov je mobilizovať príspevky súkromných členov 
zastupujúcich priemysel a výskum, v čom spočíva ich pridaná hodnota. V prípade niektorých 
spoločných podnikov je mobilizácia príspevkov partnerov zastupujúcich priemysel tvorená 
predovšetkým príspevkami na činnosti mimo pracovného programu spoločného podniku, ktoré sú 
vyňaté z mandátu audítorov. V prípade spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce 
biologické materiály však audítori varujú pred vysokým rizikom, že priemysel do konca programu 
nedosiahne minimálny objem prevádzkových finančných príspevkov. 

Poznámky pre redaktorov 

Verejný sektor je v spoločných podnikoch zastúpený Európskou komisiou, ktorá reprezentuje EÚ. 
Súkromní členovia spoločného podniku zahŕňajú rôznych partnerov zastupujúcich priemysel a výskum. 
Všetky spoločné podniky sú založené na dvojstrannom modeli, v ktorom je zapojená Komisia 
a súkromní partneri zastupujúci priemysel alebo výskum s výnimkou spoločného podniku ECSEL, ktorý 
je založený na trojstrannom modeli, ktorý zahŕňa navyše aj členské štáty. 

Všetky spoločné podniky EÚ sídlia v Bruseli s výnimkou spoločného podniku F4E, ktorý sa nachádza 
v Barcelone.  

F4E Rozvoj energie jadrovej syntézy 

BBI Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály 

Čisté nebo Čisté technológie pre leteckú dopravu 

IIL Iniciatíva pre inovačné lieky 

FCH Palivové články a vodík 

SESAR Výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho 
vzdušného priestoru 

ECSEL Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie 
Európy 

S2R Shift2Rail – inovatívne železničné produkty 
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Zhrnutie výsledkov výročného auditu spoločných podnikov EÚ pre výskum za rok 2017 a správy 
o všetkých podnikoch sú k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v angličtine. Ostatné 
jazykové verzie budú k dispozícii čoskoro. 
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