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Audítori EÚ schválili účtovné závierky všetkých spoločných podnikov 
EÚ v oblasti výskumu 

Európsky dvor audítorov (EDA) potvrdil dobrý stav všetkých spoločných podnikov EÚ, 
keď k ich finančným transakciám vydal výrok bez výhrad a potvrdil pozitívne výsledky 
vykázané v minulých rokoch. 

Spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá EÚ s priemyselnými, výskumnými zoskupeniami 
a členskými štátmi, ktoré boli zriadené na vykonávanie konkrétnych projektov a politík v oblasti výskumu 
a inovácií. Sedem spoločných podnikov v súčasnosti realizuje osobitné opatrenia v rámci programu Horizont 
2020, zatiaľ čo spoločný podnik Fusion for energy (F4E) bol zriadený preto, aby sa zúčastnil na projekte 
Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER). V roku 2018 prispela EÚ ako 
verejný partner do rozpočtu spoločných podnikov na rok 2018 sumou 2,2 mld. EUR, ktorá predstavovala 
zhruba 1,5 % celkového rozpočtu EÚ. Súkromní partneri poskytujú nepeňažné príspevky na operačné 
činnosti a hotovostné príspevky na administratívne náklady. Spoločné podniky udeľujú finančné prostriedky 
súkromným partnerom predovšetkým prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov. 

„Spoločné podniky môžu zlepšiť prepojenie medzi výskumom a rozvojom spoločnosti a priblížiť inovácie 
k uvedeniu na trhu,“ uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento 
audit. „Pri našom audite za rok 2018 sa potvrdilo, že ich finančné riadenie je dobré, no predkladáme 
niekoľko pripomienok, aby sme poukázali na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, ako sú nepeňažné príspevky, 
vnútorná kontrola, správa grantov a fluktuácia zamestnancov.“  

Audítori schválili účtovné závierky všetkých ôsmich spoločných podnikov ako spoľahlivé a vydali tiež výroky 
bez výhrad k zákonnosti a správnosti ich platobných a príjmových transakcií. Podľa audítorov boli vnútorné 
kontroly platieb vo všeobecnosti účinné a udržali chybovosť pod 2 % prahom významnosti, no viaceré 
podniky stále vykazovali nedostatky v postupoch obstarávania, poskytovania grantov a vo výberových 
konaniach. 

Pokiaľ ide o uzávierku predchádzajúceho rámcového programu pre výskum a inovácie (siedmy rámcový 
program alebo 7. RP) a program transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), spoločné podniky dosiahli vysokú 
úroveň realizácie projektov a príspevok od súkromných členov (89 % cieľových súm stanovených 
v zakladajúcich nariadeniach spoločných podnikov). V polovici súčasného programu Horizont 2020 je však 
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jeho vykonávanie oneskorené a na splnenie dohodnutých cieľových súm je potrebné vynaložiť dodatočné 
úsilie (program Horizont 2020 a súvisiace doplnkové činnosti sú zatiaľ splnené len na 40 %). 

Audítori tiež upriamujú pozornosť na príspevok EÚ na projekt jadrovej syntézy ITER, pri ktorom hrozí riziko 
ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorení v realizácii v porovnaní so súčasným schváleným základným 
scenárom. 

Poznámky pre redaktorov 

Verejný sektor je v spoločných podnikoch zastúpený Európskou komisiou, ktorá reprezentuje EÚ. Medzi 
súkromných členov spoločného podniku patria rôzni partneri zastupujúci priemysel a výskum. Väčšina 
spoločných podnikov sídli v Bruseli, s výnimkou spoločného podniku F4E, ktorý sa nachádza v Barcelone, 
a spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC), zriadeného v novembri 
2018 v Luxemburgu, ktorého cieľom je vytvoriť v Európe špičkový superpočítačový ekosystém. EDA bude 
kontrolovať účtovnú závierku spoločného podniku EuroHPC po prvýkrát v roku 2020.  

V súčasnosti sa všetky spoločné podniky plánujú prevádzkovať do roku 2024 s výnimkou podniku EuroHPC, 
ktorý bude fungovať do konca roka 2026. 

V roku 2018 a 2019 sme vydali niekoľko osobitných správ a preskúmaní, ktoré sa týkali spoločných 
podnikov: osobitnú správu č. 11/2019 o zavádzaní projektu SESAR, informačný dokument o nástupcovi 
programu Horizont 2020 z roku 2018 a osobitnú správu č. 28/2018 o programe Horizont 2020, ako aj 
situačnú správu o doprave z roku 2018. 

Súhrnný dokument Audit spoločných podnikov EÚ za rok 2018 v skratke a úplné znenie Výročnej správy 
o spoločných podnikoch EÚ za rok 2018 s podrobnými informáciami o každom spoločnom podniku sú 
k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). Tento rok vydáva EDA po prvýkrát 
jednu správu o všetkých spoločných podnikoch.  
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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 – inovačné riešenia železničných produktov 

EuroHPC  Európska vysokovýkonná výpočtová technika  
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