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Spoločné podniky: audítori vydali
partnerstvám EÚ dobré ohodnotenie

verejno-súkromným

Európsky dvor audítorov (EDA) schválil účtovné závierky za rok 2020 a príslušné transakcie
všetkých spoločných podnikov EÚ, ktoré sú verejno-súkromnými partnerstvami EÚ
s priemyselnými a výskumnými zoskupeniami. V siedmom roku svojho desaťročného životného
cyklu už väčšina spoločných podnikov realizovala približne dve tretiny svojich činností v rámci
programu Horizont 2020, ktorý je rámcovým programom EÚ v oblasti výskumu a technického
rozvoja. Audítori tiež zaznamenali, že spoločné podniky využili synergie na zachovanie kontinuity
činnosti počas pandémie COVID-19 a zmiernenie jej možného vplyvu na poskytovanie služieb.
Osem spoločných podnikov EÚ, ktoré v rámci programu Horizont 2020 realizujú výskumné
a inovačné činnosti vo svojich špecifických oblastiach, spravujú finančné zdroje v celkovej výške
19,7 mld. EUR. Ide o finančné prostriedky poskytnuté Európskou komisiou z výskumných
a inovačných programov a o nepeňažné príspevky a ďalšie finančné príspevky od súkromných
partnerov, zúčastnených štátov a medzivládnych organizácií. Tieto spoločné podniky používajú
na výber najlepších projektov na financovanie najmä výzvy na predkladanie návrhov. Spoločný
podnik Fusion for Energy, ktorý funguje v rámci Euratomu, má odhadovaný rozpočet v približnej
výške 15 mld. EUR na financovanie európskej časti realizácie projektu ITER vo Francúzsku. Tento
rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku jadrového zariadenia od roku 2028 do roku 2035. Rada EÚ
vo februári 2021 schválila približne 5,6 mld. EUR ako príspevok Euratomu do spoločného podniku
Fusion for Energy pre rozpočtový cyklus 2021 až 2027.
Ako každý rok audítori skontrolovali finančnú situáciu všetkých spoločných podnikov v roku 2020.
Zistili, že ich účtovná závierka je spoľahlivá podľa medzinárodných účtovných štandardov
a že v platobných a príjmových transakciách nie sú žiadne významné chyby.
„Niekoľko prvkov by síce bolo potrebné ešte zlepšiť, ale náš audit za rok 2020 potvrdzuje,
že finančné riadenie a riadenie súladu s predpismi spoločného podniku je zdravé,“ uviedla Ildikó
Gáll-Pelcz, členka zodpovedná za audit. „Pozitívne hodnotíme, že spoločné podniky sa vďaka
synergiám bez závažnejšieho dosahu na činnosti a výsledky prispôsobili obmedzeniam, ktoré
priniesla pandémia.“

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy Európskeho dvora audítorov o spoločných podnikoch EÚ. Úplné
znenie správy je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu.
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Audítori však skonštatovali, že viaceré oblasti vyžadujú zlepšenie: napríklad zatiaľ čo vnútorné
kontroly boli vo všeobecnosti účinné, vyskytli sa nedostatky v ročnom plánovaní platieb
a v miestnych systémoch IT. Výsledky auditu grantových platieb zároveň ukázali, že hlavným
zdrojom chýb sú osobné náklady, a naznačujú, že zodpovedajúce pravidlá a postupy pre tieto
platby by mali byť ďalej zjednodušené ako podmienka pre budúce rámcové programy v oblasti
výskumu. V niektorých prípadoch okrem toho existuje riziko, že nedostatky v oblasti ľudských
zdrojov, napríklad v súvislosti s udržaním kľúčových kompetencií, nejasným vyvodzovaním
zodpovednosti a nízkou efektívnosťou zamestnancov, by mohli mať negatívny vplyv na celkovú
výkonnosť spoločných podnikov.
Audítori skontrolovali mieru vykonávania činností spoločných podnikov a odhadli, že na konci roka
2020 už bolo podpísaných 88 % plánovaných dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020
a splnených približne 62 % cieľov týkajúcich sa príspevkov členov na činnosti programu. V miere
dosahovania výsledkov však medzi jednotlivými spoločnými podnikmi existujú značné rozdiely
v závislosti od povahy oblasti výskumu, rôznej dĺžky trvania projektov a ich prevádzkyschopnosti.
Činnosti stanovené vo VFR na roky 2007 – 2013, ktoré spadajú do siedmeho rámcového programu
v oblasti výskumu a technického rozvoja a programu transeurópskej dopravnej siete, boli takmer
úplne zrealizované.
Audítori napokon uvítali, že všetky spoločné podniky prijali nápravné opatrenia na riešenie
pripomienok z auditov z predchádzajúcich rokov. Uvítali najmä, že spoločný podnik Fusion for
Energy výrazne zlepšil kvalitu informácií v ročnej účtovnej závierke za rok 2020 a odhadol celkové
náklady na splnenie svojich záväzkov súvisiacich s realizáciou projektu ITER v eurách (18 mld. EUR).
Upozornili však aj na skutočnosť, že akékoľvek zmeny kľúčových predpokladov týkajúcich sa
odhadu rizikovej expozície by mohli viesť k významnému zvýšeniu nákladov a ďalším oneskoreniam
pri realizácii projektu ITER.
Súhrnný dokument Audit spoločných podnikov EÚ za rok 2020 v skratke a podrobné informácie
o každom spoločnom podniku sú k dispozícii v angličtine na webovom sídle EDA. Ďalšie jazyky budú
k dispozícii onedlho.
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