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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 14. novembra 2019 

Revizorji so potrdili zaključne račune za leto 2018 za vsa skupna 
podjetja EU na področju raziskav 

Evropsko računsko sodišče je za vsa skupna podjetja EU izreklo mnenje brez pridržka o 
njihovih finančnih transakcijah in tako potrdilo pozitivne rezultate, o katerih je poročalo 
v prejšnjih letih. 

Skupna podjetja so javno-zasebna partnerstva EU z industrijo, raziskovalnimi skupinami in državami 
članicami, ustanovljena za izvajanje specifičnih projektov in politik na področju raziskav in inovacij. 
Sedem skupnih podjetij trenutno izvaja specifične ukrepe v okviru programa Obzorje 2020, Skupno 
podjetje Fuzija za energijo (F4E) pa je bilo ustanovljeno za sodelovanje pri projektu mednarodnega 
termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER). Leta 2018 je EU kot javni partner v proračun skupnih 
podjetij za leto 2018 prispevala 2,2 milijarde EUR, kar je približno 1,5 % celotnega proračuna EU. 
Zasebni partnerji zagotavljajo stvarne prispevke za operativne dejavnosti in denarne prispevke za 
upravne stroške. Skupna podjetja v glavnem dodeljujejo sredstva zasebnim partnerjem v okviru javnih 
razpisov za zbiranje predlogov. 

„Skupna podjetja lahko izboljšajo povezavo med raziskavami in družbeno rastjo ter inovacije približajo 
trgu,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za revizijo. 
„Sodišče je v svoji reviziji za leto 2018 potrdilo, da je njihovo finančno poslovodenje zdravo, vendar pa je 
izrazilo tudi različna opažanja, da bi opredelilo področja, na katerih so mogoče izboljšave, ki se nanašajo 
na stvarne prispevke, notranje kontrole, upravljanje nepovratnih sredstev in stopnjo menjavanja 
uslužbencev.“  

Revizorji so potrdili zanesljivost zaključnih računov vseh osmih skupnih podjetij ter izrekli mnenja brez 
pridržkov o zakonitosti in pravilnosti njihovih plačilnih in prihodkovnih transakcij. Pravijo, da so bile 
notranje kontrole za plačila na splošno uspešne in so stopnjo napake zadržale pod 2-odstotnim pragom 
pomembnosti, vendar so pri več skupnih podjetjih še vedno ugotovili slabosti v zvezi z njihovim javnim 
naročanjem ter postopki za dodeljevanje nepovratnih sredstev in zaposlovanje. 

Kar zadeva zaključevanje prejšnjega okvirnega programa za raziskave in inovacije (7. OP) in programa 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), so skupna podjetja dosegla visoko raven izvajanja 
projektov in prispevkov zasebnih partnerjev (89 % ciljnih vrednosti, določenih v ustanovnih uredbah 
skupnih podjetij). Vendar je na polovici trajanja sedanjega programa Obzorje 2020 prišlo do zamud pri 
njegovem izvajanju, za izpolnitev dogovorjenih ciljnih vrednosti pa so potrebna nadaljnja prizadevanja 
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(doslej je bilo izvedenih le 40 % dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 in z njim povezanih dodatnih 
dejavnosti). 

Revizorji opozarjajo tudi na prispevek EU k projektu jedrske fuzije ITER, pri katerem obstaja tveganje 
nadaljnjega zvišanja stroškov in zamud pri izvajanju glede na sedaj odobreno referenčno osnovo. 

Pojasnila za urednike 

Evropska komisija je javni član skupnih podjetij in zastopa EU. Zasebni člani so različni partnerji iz 
industrije in raziskovalnih skupin. Večina skupnih podjetij EU je v Bruslju, razen Skupno podjetje F4E, ki 
je v Barceloni, in Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC), ki je bilo 
ustanovljeno novembra 2018 v Luxembourgu za razvoj vrhunskega ekosistema superračunalništva v 
Evropi. Zaključni račun Skupnega podjetja EuroHPC bo Sodišče prvič revidiralo leta 2020.  

V skladu s sedanjimi načrti naj bi vsa skupna podjetja delovala do leta 2024, razen Skupno 
podjetje EuroHPC, ki bo delovalo do konca leta 2026. 

Leta 2018 in 2019 je Sodišče objavilo tudi več drugih posebnih poročil in pregledov, ki se nanašajo na 
skupna podjetja: Posebno poročilo št. 11/2019 o uvedbi projekta SESAR, informativni dokument o 
nasledniku programa Obzorje 2020 iz leta 2018, Posebno poročilo št. 28/2018 o programu 
Obzorje 2020 in panoramski pregled o prometu iz leta 2018. 

Dokument Na kratko o reviziji skupnih podjetij EU za leto 2018 in celotno letno poročilo o skupnih 
podjetjih EU za leto 2018 s podrobnimi informacijami o vsakem skupnem podjetju sta na voljo na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Letos je Sodišče prvič objavilo enotno poročilo za vsa 
skupna podjetja.  

Kontaktna oseba za medije 
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  45 765 / M: (+352)  691 553547 

F4E Skupno podjetje za razvoj fuzijske energije 

BBI Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase 

Čisto nebo Skupno podjetje za čiste tehnologije zračnega prometa 

IMI Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 

GCV Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 

SESAR Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa na enotnem 
evropskem nebu 

ECSEL Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni 
položaj 

S2R Skupno podjetje Shift2Rail – inovativne rešitve v železniškem prometu 

EuroHPC  Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo  
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