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Audítori osvedčili účtovné závierky verejno-súkromných 
partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja  

Európsky dvor audítorov (EDA) schválil účtovné závierky všetkých spoločných podnikov EÚ za rok 
2021 a potvrdil pozitívne výsledky vykázané v predchádzajúcich rokoch. Nový program 
na financovanie výskumu a inovácií Horizont Európa má na rozpočtové obdobie 2021 – 2027 
stanovené ambiciózne ciele. Audítori vyzývajú k tomu, aby spoločné podniky splnili ciele 
stanovené pre príspevky na program Horizont 2020, vyriešili zostávajúce nedostatky 
vo vnútorných kontrolách a pripravili sa na nové výzvy, ako je plánovanie a riadenie ľudských 
zdrojov.  

Spoločné podniky sú partnerstvá medzi Európskou komisiou a priemyslom, a v niektorých 
prípadoch výskumných a medzivládnych organizácií alebo zúčastnených štátov. Spoločné podniky 
sa financujú z peňažných príspevkov z programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií (Horizont 2020, 
Horizont Európa a Digitálna Európa) a nepeňažných príspevkov a ďalších finančných príspevkov 
ostatných partnerov.  

„Tieto európske partnerstvá verejného a súkromného sektora podporujú premenu vedeckých 
poznatkov na zobchodovateľné prelomové inovácie a môžu reagovať na potreby, ktorými sa 
priemysel v súčasnej dobe dostatočne nezaoberá,“ povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho 
dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Preto sa musia dobre pripraviť na výzvy, ktoré ich 
čakajú.“ 

V roku 2021 Rada EÚ prijala nové nariadenia, ktorými sa zriaďuje jedenásť spoločných podnikov 
na vykonávanie opatrení v rámci programov Horizont Európa a Digitálna Európa, viacročných 
programov pre výskum a inovácie v novom viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027. 
Tieto spoločné podniky vykonávajú svoj osobitný program pre výskum a inovácie v oblastiach 
dopravy, energetiky, zdravia, priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály, kľúčových 
digitálnych technológií, superpočítačov a inteligentných sieťových systémov. Osem z nich pôsobilo 
už v predchádzajúcom programe (Horizont 2020) a v novom programe budú pokračovať ako nové 
právne subjekty s novým názvom a rozšírenou alebo mierne pozmenenou pôsobnosťou. Okrem už 
fungujúcich spoločných podnikov boli zriadené tri nové: spoločný podnik pre inteligentné siete 
a služby, spoločný podnik Globálne zdravie a Európske centrum kompetencií v oblasti 
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kybernetickej bezpečnosti. EDA vykoná audit týchto troch nových spoločných podnikov, keď získajú 
finančnú nezávislosť, čo sa má podľa predpokladov stať v roku 2023.  

V rozpočtovom období 2021 – 2027 by financovanie spoločných podnikov vo výške 15,1 mld. EUR 
malo vďaka pákovému efektu prilákať od partnerov (priemysel, zúčastnené štáty alebo 
medzinárodné organizácie) ďalšie príspevky v objeme 19,1 mld. EUR, aby mohli podniky realizovať 
výskumné a inovačné projekty v približnej hodnote 34,2 mld. EUR. 

Fusion for Energy (F4E), spoločný podnik v rámci Euratomu na financovanie európskej časti 
realizácie projektu jadrovej syntézy ITER vo Francúzsku, odhadol v roku 2021 celkové náklady 
na splnenie svojich záväzkov súvisiacich s realizáciou projektu na 18,3 mld. EUR. Audítori však 
upozorňujú na riziká, pokiaľ ide o lehoty a náklady, ktoré by mali byť zohľadnené v novom 
východiskovom rozvrhu projektu ITER v roku 2023. Vzhľadom na to, že členom organizácie ITER 
so záväzkom poskytnúť ročné príspevky a dodať niekoľko komponentov je aj Rusko, mohli by 
súčasné sankcie proti nemu vyvolať ďalšie riziká zvýšených nákladov a oneskorení. 

Audítori konštatujú, že spoločné podniky vo väčšine prípadov prijali nápravné opatrenia v reakcii 
na ich pripomienky z predchádzajúcich rokov. Zaznamenali však rôzne skutočnosti, ktoré je ešte 
potrebné zlepšiť: napríklad z výsledkov auditu grantových platieb vyplýva, že náklady 
na zamestnancov zostávajú z dôvodu zložitosti výpočtov hlavným zdrojom chýb. Pokiaľ ide o mieru 
plnenia činností spoločných podnikov, audítori hovoria, že aj keď záväzky vyplývajúce z výskumnej 
a inovačnej agendy spoločných podnikov v rámci programu Horizont 2020 sú v plnom rozsahu 
prijaté, značný počet projektov sa bude dokončovať až v programovom období 2021 – 2027. 
Vykonávanie niekoľkých programov zároveň môže zvýšiť pracovný tlak na zamestnancov 
spoločných podnikov. Audítori vo všeobecnosti varujú pred problémami v oblasti ľudských zdrojov, 
ktoré by v konečnom dôsledku mohli ovplyvniť celkovú výkonnosť spoločných podnikov a dokonca 
ohroziť plnenie ich úloh.  

Základné informácie 

Dokument Audit spoločných podnikov EÚ za rok 2021 obsahujúci vyhlásenie o vierohodnodnosti 
a pripomienky ku každému spoločnému podniku je k dispozícii na webovom sídle EDA. 
 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
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Kontakt pre tlač 
Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 691 551 502  
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 621 552 224 
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7. RP Horizont 2020 Horizont Európa

IIL 1 IIL 2 Iniciatíva Inovatívne zdravotníctvo

Čisté nebo 1 Čisté nebo 2 Čisté letectvo

FCH 1 FCH 2 Čistý vodík

Globálne zdravie EDCPT3

ARTEMIS

ENIAC
ECSEL Kľúčové digitálne technológie

Shift2Rail Európske železnice

BBI Európske obehové hospodárstvo 
využívajúce biologické materiály

SESAR
Výskum manažmentu letovej 
prevádzky jednotného európskeho 
neba 3

Európska vysokovýkonná výpočtová technika

Inteligentné siete a služby

Európske centrum 
kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti
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