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Kratice
Seznam vključuje kratice agencij in drugih organov EU iz tega poročila.
Kratica

Polno ime

7. OP

sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (2007–
2013)

ARTEMIS

Skupno podjetje ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude
o vgrajenih računalniških sistemih

BBI

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi
biomase

CFS

potrdilo o računovodskih izkazih

COSO

Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije

Čisto nebo

Skupno podjetje Čisto nebo

EASA

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

ECSEL

Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme

EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

ENIAC

Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko

EU

Evropska unija

Euratom

Evropska skupnost za atomsko energijo

EuroHPC

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

F4E

Skupno podjetje Fuzija za energijo

GCV

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

GD RTD

Generalni direktorat za raziskave in inovacije

IMI

Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za
inovativna zdravila

IPE

Instrument za povezovanje Evrope

ITER

mednarodni termonuklearni poskusni reaktor

Obzorje 2020

okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–
2020)

PDEU

Pogodba o delovanju Evropske unije

PMO

Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic
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S2R

Skupno podjetje Shift2Rail (evropska železniška pobuda)

SESAR

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa
enotnega evropskega neba

Skupna
revizijska
služba GD RTD

Skupna revizijska služba Generalnega direktorata Komisije za
raziskave in inovacije

TEN-T

program za vseevropsko prometno omrežje
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Povzetek
I Sodišče je za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, izreklo revizijsko

mnenje brez pridržka o zanesljivosti zaključnih računov vseh skupnih podjetij. Kljub
temu je svojemu revizijskemu mnenju o zaključnem računu Skupnega podjetja Fuzija za
energijo (F4E) za leto 2019 tako kot v prejšnjih letih dodalo poudarjeno zadevo, s
katero želi predvsem pritegniti pozornost na tveganje nadaljnjih zvišanj stroškov in
zamud pri izvajanju projekta ITER.

II Izreklo je tudi revizijsko mnenje brez pridržka o zakonitosti in pravilnosti plačil in

prihodkov, povezanih z zaključnimi računi za leto 2019, in sicer za vsa skupna podjetja.

III Na splošno so bili z revizijo zaključnih računov skupnih podjetij in z njimi povezanih

transakcij, ki jo je opravilo Sodišče, potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče
poročalo že v prejšnjih letih. Toda Sodišče je opazilo različne zadeve, ki bi jih bilo treba
izboljšati na področjih upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja, stvarnih
prispevkov, okvira notranje kontrole in spremljanja za plačila nepovratnih sredstev,
postopkov javnega naročanja, človeških virov in dobrega finančnega poslovodenja.

IV Prispevki članov za dejavnosti v okviru 7. okvirnega programa za raziskave in

tehnološki razvoj (7. OP) in programa vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) so
konec leta 2019 in v zaključni fazi programa znašali približno 90 % ciljnih vrednosti,
določenih v ustanovnih uredbah skupnih podjetij.

V Za dejavnosti okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Obzorje

2020) pa nekatera skupna podjetja niso dosegla ciljnih vrednosti glede napredka pri
programu in z njim povezanega prispevka. Konec leta 2019, torej v drugi polovici
programskega obdobja, so skupna podjetja v povprečju izvedla 51 % svojih dejavnosti v
okviru programa Obzorje 2020 in povezanih dodatnih dejavnosti. Če se dodatne
dejavnosti ne upoštevajo, stopnja izvajanja pade na 44 %. Natančneje, skupna podjetja
so v povprečju dosegla 36 % svojih ciljnih vrednosti glede prispevkov za operativne
dejavnosti v primerjavi s 85 % za svoje dodatne dejavnosti. Po drugi strani pa so
skupna podjetja zaključila večino razpisnih postopkov in do konca leta 2019 v
povprečju že dodelila in/ali podpisala pogodbe za 78 % svojih načrtovanih dejavnosti v
okviru programa Obzorje 2020.
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VI Notranje kontrole skupnih podjetij so bile na splošno uspešne, skupna podjetja pa

so na podlagi rezultatov naknadnih revizij za leto 2019 za plačila nepovratnih sredstev
poročala o stopnjah preostale napake pod pragom pomembnosti v višini 2 %. Pri
reviziji vzorca plačil nepovratnih sredstev, izvršenih v letu 2019, ki jo je Sodišče opravilo
na ravni upravičencev, so bili potrjeni rezultati naknadnih revizij. Večina skupnih
podjetij je izvajala nov okvir notranje kontrole, ki temelji na načelih, vendar bi moral ta
šteti za stalen proces, katerega kakovost je odvisna od nenehnega izboljševanja
ključnih kontrolnih kazalnikov skupnih podjetij in njihovih letnih samoocen.

VII Sodišče je za Skupno podjetje Fuzija za energijo v postopkih javnega naročanja,

upravljanju človeških virov in spremljanju projekta ITER ugotovilo slabosti, ki bi lahko
pomenile tveganja za delo uslužbencev skupnega podjetja in njegovo operativno
uspešnost.

VIII Vsa skupna podjetja so sprejela popravljalne ukrepe za obravnavo opažanj

Sodišča iz prejšnjih let. Tako je bila obravnava 20 (77 %) od 26 opažanj, ki ob koncu
leta 2018 še niso bila obravnavana, zaključena leta 2019, obravnava šestih opažanj
(23 %) pa je konec leta 2019 še potekala.
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Kaj Sodišče revidira
Pravna struktura in ustanovitev

01 Skupna podjetja so vrsta javno-zasebnega partnerstva s pravno osebnostjo.

Njihov namen je spodbujati sodelovanje z zasebnim sektorjem in državami članicami
na strateških področjih raziskav in inovacij EU, dosegati rezultate, za katere je manj
verjetno, da bi jih lahko posamezna država ali družba dosegla sama ter rezultate
raziskav in inovacij približati trgu.

02 Skupna podjetja, ki delujejo v okviru 7. okvirnega programa in programa Obzorje

2020, so ustanovljena v skladu s členom 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU). Skupno podjetje Fuzija za energijo (F4E) je bilo ustanovljeno v skladu s členi 45
do 51 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom).

03 Skupna podjetja so sestavljena iz javnih članov, ki so običajno Evropska unija (ki jo

zastopa Komisija), zasebnih članov iz zadevnih panog in s področja raziskav ter v
nekaterih primerih sodelujočih držav članic in mednarodnih organizacij. Skupna
podjetja, z izjemo F4E, sama sprejemajo svoje raziskovalne programe in delovne načrte
ter dodeljujejo finančna sredstva, predvsem z odprtimi razpisi za zbiranje predlogov.

Skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020

04 V skladu s sedanjimi načrti naj bi osem skupnih podjetij, ki izvajajo projekte

programa Obzorje 2020, delovalo do leta 2024, razen Skupno podjetje za evropsko
visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC), ki bo delovalo do konca leta 2026.

05 Na sliki 1 je predstavljen pregled razvoja skupnih podjetij v okviru programa

Obzorje 2020.
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Slika 1 – Razvoj evropskih skupnih podjetij
Prehod v samostojnost
Prehod v samostojnost

Prehod v samostojnost
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samostojnost

Prehod v samostojnost
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Prehod v samostojnost

Prehod v samostojnost

2026
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2024

Vir: Evropska komisija na podlagi uredb Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij s spremembami Sodišča

06 Sedem skupnih podjetij izvaja specifične ukrepe v okviru dejavnosti 7. okvirnega
programa in programa Obzorje 2020:
o

Skupno podjetje Čisto nebo,

o

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega
evropskega neba (SESAR),

o

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV),

o

Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila
(IMI),

o

Skupno podjetje za elektronske komponente in sisteme (ECSEL), ki je bilo
ustanovljeno leta 2014 z združitvijo dveh skupnih podjetij: Posvetovalnega sveta
Evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC) in Skupnega podjetja ARTEMIS za
izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih,

o

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

o

Skupno podjetje Shift2Rail (S2R).
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07 Ti ukrepi so na področju prometa (Čisto nebo, S2R in SESAR), prometa/energetike

(CGV), zdravja (IMI), industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase (BBI), ter
elektronskih komponent in sistemov (ECSEL).

08 Poleg tega je Svet novembra 2018 ustanovil osmo skupno podjetje, in sicer na

področju digitalnih raziskav, tj. Skupno podjetje EuroHPC. Gre za skupno pobudo EU in
drugih evropskih držav za razvoj vrhunskega ekosistema superračunalništva v Evropi.
Sodišče bo zaključne račune tega skupnega podjetja prvič revidiralo leta 2020.

Skupno podjetje F4E deluje v okviru Euratoma za vzpostavitev
ITER

09 Leta 2007 je EU v skladu s Pogodbo Euratom za obdobje 35 let ustanovila Skupno
podjetje Fuzija za energijo (F4E). Njegova naloga je zagotavljanje prispevka Evrope k
mednarodnemu termonuklearnemu poskusnemu reaktorju (ITER) – globalnemu
znanstvenemu partnerstvu, katerega cilj je dokazati, da je jedrska fuzija uspešno
delujoč in trajnosten vir energije 1. Ustanovni člani Skupnega podjetja F4E so Euratom,
ki ga zastopa Komisija, države članice Euratoma in Švica.

10 Evropa je v projektu ITER prevzela vodilno vlogo s 45-odstotnim deležem

gradbenih stroškov, od katerih se 80 % financira iz proračuna EU, 20 % pa pokriva
Francija kot država gostiteljica organizacije ITER. Delež vsake od ostalih članic
organizacije ITER je približno 9 %. Skupno podjetje F4E financirajo predvsem Euratom
in njegove države članice. Skupna sredstva Euratoma, namenjena Skupnemu
podjetju F4E, so omejena na 6,6 milijarde EUR do konca leta 2020.

Skupna podjetja imajo sedeže v Evropski uniji

11 Vsa skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020, imajo sedež v

Bruslju (Belgiji), razen Skupnega podjetja EuroHPC, ki je v Luxembourgu. Skupno
podjetje F4E ima sedež v Barceloni (Španiji), glavne zmogljivosti za fuzijo pa se gradijo v
Cadarachu v Franciji (glej sliko 2).
1

Dogovor o projektu ITER za izgradnjo in upravljanje poskusnega objekta, s katerim naj bi se
dokazala znanstvena izvedljivost fuzije kot prihodnjega trajnostnega vira energije, je bil
dosežen konec leta 2006. Pri njem sodeluje sedem svetovnih partneric (EU, ki jo zastopa
Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom), Združene države Amerike, Rusija,
Japonska, Kitajska, Južna Koreja in Indija).
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Slika 2 – Skupna podjetja v Evropski uniji v letu 2019

Belgija, Bruselj
SESAR
ČISTO NEBO
IMI
GCV
ECSEL
BBI
S2R

Luxembourg, Luksemburg
EuroHPC

Francija, Cadarache
ITER
Španija, Barcelona
F4E

Vir: Evropsko računsko sodišče

Modeli upravljanja skupnih podjetij

12 Večina skupnih podjetij temelji na dvostranskem modelu, pri čemer Komisija in

zadevna panoga (v nekaterih primerih tudi raziskave) sodelujeta v upravnem odboru
ter prispevata k dejavnostim skupnega podjetja (Čisto nebo, IMI, GCV, BBI in S2R).
Nekatera temeljijo na tristranskem modelu, v katerem države članice ali medvladne
organizacije, Komisija in zadevna panoga sodelujejo v upravnem odboru in prispevajo k
dejavnostim skupnega podjetja (ECSEL, SESAR in EuroHPC).
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Raziskovalne dejavnosti skupnih podjetij v okviru 7. okvirnega
programa in programa Obzorje 2020 financirajo tako EU kot
partnerji iz panoge in s področja raziskav

13 Tako EU kot partnerji iz zadevne panoge in raziskav prispevajo k financiranju

raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti skupnih podjetij, ki izvajajo projekte v okviru
7. okvirnega programa in programa Obzorje 2020:
o

EU (ki jo zastopa Komisija) zagotavlja denarna sredstva iz 7. okvirnega programa
in programa Obzorje 2020 za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih projektov
skupnih podjetij 2.

o

Zasebni partnerji iz panoge in s področja raziskav pa zagotavljajo stvarne
prispevke z izvajanjem raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, v katere so vložili
svoja lastna finančna sredstva, človeške vire, sredstva in tehnologije.

o

EU in zasebni partnerji enakovredno financirajo upravne stroške skupnih podjetij.

14 Kar zadeva prejšnji večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013, skupna podjetja
izvršujejo približno 3,6 milijarde EUR ali približno 7 % skupnega proračuna 7. okvirnega
programa. Znesek stvarnih prispevkov zasebnih partnerjev mora biti vsaj enak znesku
sofinanciranja EU, financiranje EU v višini 3,6 milijarde EUR pa z učinkom finančnega
vzvoda privabi približno 8,7 milijarde EUR naložb v raziskovalne in inovacijske projekte
v okviru 7. operativnega programa.

15 V sedanjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 skupna podjetja

upravljajo približno 7,2 milijarde EUR ali 10 % skupnega proračuna za program Obzorje
2020. Kot je prikazano na sliki 3, pa to financiranje EU z učinkom finančnega vzvoda
privabi približno 17 milijard EUR naložb v raziskovalne in inovacijske projekte na
področjih programa Obzorje 2020, dodeljenih skupnim podjetjem.

2

SESAR je v okviru prejšnjega večletnega finančnega okvira (2007–2013) prejel tudi sredstva
iz programa vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), v okviru sedanjega večletnega
finančnega okvira za obdobje 2014–2020 pa iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).
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Slika 3 – Sofinanciranje skupnega podjetja in učinek finančnega vzvoda
stvarnih prispevkov zasebnih članov v okviru programa Obzorje 2020

Obzorje 2020
76,4
milijarde EUR
Denarni prispevek
EU
7,2 milijarde EUR
Stvarni prispevki
zasebnih članov za
operativne dejavnosti
6,7 milijarde EUR

Stvarni prispevki
zasebnih članov za
dodatne dejavnosti
3,1 milijarde EUR

Vir: Evropsko računsko sodišče

16 Za dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 so v ustreznih ustanovnih uredbah

vsakega od skupnih podjetij določeni zneski denarnih prispevkov EU in stvarnih
prispevkov zasebnih partnerjev za raziskovalne in inovacijske projekte v okviru
programa Obzorje 2020, kot je prikazano na sliki 4.
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Slika 4 – Prispevki članov v življenjski dobi skupnega podjetja (v milijonih EUR)
Obzorje 2020

7. okvirni program in program TEN-T
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Prispevek drugih partnerjev

Vir: Evropsko računsko sodišče
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17 V okviru programa Obzorje 2020 obstajata dve vrsti prispevkov zasebnih članov.

Za vsa skupna podjetja morajo zasebni člani k skupnim stroškom raziskovalnih in
inovacijskih projektov skupnih podjetij prispevati minimalni znesek. Ta prispevek je
opredeljen kot razlika med skupnimi stroški projektov in sofinanciranjem EU. Pri štirih
skupnih podjetjih (Čisto nebo, GCV, BBI in S2R) morajo zasebni člani zagotoviti tudi
minimalni znesek stvarnih prispevkov za financiranje dejavnosti, ki niso del delovnih
načrtov skupnih podjetij, vendar spadajo med njihove cilje.

18 Za leto 2019 je skupni proračun za plačila vseh skupnih podjetij znašal

1,9 milijarde EUR (leta 2018: 2 milijardi EUR). Za leto 2019 je skupni proračun za plačila
sedmih skupnih podjetij, ki izvajajo dejavnosti raziskovalnega programa, znašal
1,2 milijarde EUR (leta 2018: 1,2 milijarde EUR) in 0,7 milijarde EUR za skupno podjetje
F4E (leta 2018: 0,8 milijarde EUR).

19 Konec leta 2019 so skupna podjetja, ki delujejo v okviru programa Obzorje 2020,

zaposlovala 229 uslužbencev (začasnih in pogodbenih uslužbencev) ter sedem
napotenih nacionalnih strokovnjakov (leta 2018: 225 uslužbencev in sedem napotenih
nacionalnih strokovnjakov). Skupno podjetje F4E je zaposlovalo 437 uslužbencev
(uradnikov, začasnih in pogodbenih uslužbencev) in dva napotena nacionalna
strokovnjaka (2018: 442 uslužbencev).

Postopek razrešnice

20 Časovni načrt za letni postopek za podelitev razrešnice je prikazan na sliki 5.
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Slika 5 – Letni postopek za podelitev razrešnice
Sodišče sprejme
predhodna opažanja o
skupnih podjetjih

Sodišče posreduje svoje letno
poročilo o skupnih podjetjih
Evropskemu parlamentu in
Svetu skupaj z izjavo o
zanesljivosti

do 1. junija leta
n+1

do 15. novembra leta
n+1

do 1. marca leta
n+1

do 1. julija leta
n+1

Skupna podjetja
posredujejo svoje
začasne zaključne
račune Sodišču

Skupna podjetja
sprejmejo svoje
zaključne račune

Vir: Evropsko računsko sodišče

Svet sprejme priporočila o
razrešnici skupnih podjetij in
jih posreduje Evropskemu
parlamentu

do
sredine februarja leta
n+2

med decembrom leta n+1
in koncem januarja leta
n+2
Zaslišanja direktorjev skupnih
podjetij v odboru Evropskega
parlamenta za proračunski nadzor
(CONT) in odboru Sveta za
proračun

do konca marca leta
n+2
Sprejetje poročil
Evropskega parlamenta
na plenarnem zasedanju
– Evropski parlament se
odloči, ali se razrešnica
podeli ali se njena
podelitev preloži.
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Revizija Sodišča
21 Sodišče je v skladu s členom 287 PDEU revidiralo zaključne račune osmih skupnih

podjetij (SESAR, Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI, S2R in F4E) za proračunsko leto, ki se
je končalo 31. decembra 2019, ter zakonitost in pravilnost (skladnost) z njimi
povezanih transakcij.

Uporaba dela drugih

22 Sodišče je pri reviziji zanesljivosti zaključnih računov skupnih podjetij svoje

mnenje pripravilo na podlagi končnih revizijskih poročil neodvisnih zunanjih revizorjev,
ki so jih najela posamezna skupna podjetja. Za vsako skupno podjetje je preučilo
kakovost dela zunanjih revizorjev na področjih, ki so najbolj dovzetna za napake.

23 Pri reviziji skladnosti z zaključnimi računi povezanih plačil je upoštevalo delo, ki so
ga opravili drugi revizorji. Zato je ocenilo in preizkusilo sisteme notranje kontrole
skupnih podjetij ter upoštevalo rezultate svojih pregledov naknadnih revizij, ki jih je
Služba Komisije za notranjo revizijo izvedla za plačila nepovratnih sredstev programa
Obzorje 2020.

Ocena tveganja, ki jo je opravilo Sodišče

24 Pri letni reviziji zaključnih računov skupnih podjetij in z njimi povezanih transakcij
za leto 2019 je bila upoštevana ocena tveganja skupnih podjetij, ki jo je opravilo
Sodišče in je na kratko predstavljena v nadaljevanju:
o

Sodišče v splošnem meni, da je tveganje za zanesljivost zaključnih računov
majhno. Vendar je bilo zaradi pomembne spremembe računovodske usmeritve v
letu 2018 tveganje za Skupno podjetje F4E ponovno ocenjeno kot srednje.
Zanesljivost zaključnih računov skupnih podjetij se ugotovi z uporabo
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na
mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. Pomembnih
napak, odkritih v preteklosti, je bilo malo,

o

za plačila za zaposlene in upravna plačila je tveganje, povezano z zakonitostjo in
pravilnostjo plačil, štelo za majhno. Plače upravlja Urad za vodenje in plačevanje
posameznih pravic (PMO) na Komisiji, ki ga Sodišče revidira v okviru specifičnih
ocen upravnih odhodkov. V zvezi z odhodki za zaposlene Sodišče v zadnjih letih ni
odkrilo pomembnih napak,
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o

tveganje za zakonitost in pravilnost postopkov zaposlovanja je bilo na splošno
majhno, vendar srednje za skupno podjetje F4E, v katerem so bile v preteklosti
odkrite resne slabosti pri postopkih zaposlovanja. Posebna pozornost je bila
namenjena tudi uporabi začasnega osebja v skupnih podjetjih v letu 2019,

o

Sodišče je za vmesna in končna plačila nepovratnih sredstev ocenilo, da je
tveganje v splošnem srednje, saj ta plačila temeljijo na prijavah stroškov
upravičencev, ki so na splošno kompleksne. Poleg tega se za plačila nepovratnih
sredstev v okviru programa Obzorje 2020 od upravičenca zahtevajo potrdila o
računovodskih izkazih samo za končna plačila (načelo zaupanja),

o

pri pogodbenih plačilih in postopkih javnega naročanja je bilo tveganje ocenjeno
kot nizko za tista skupna podjetja, ki izvajajo dejavnosti 7. okvirnega programa in
programa Obzorje 2020, saj ta skupna podjetja izvajajo omejeno število takšnih
postopkov. Sodišče je tveganje ocenilo kot srednje za skupno podjetje F4E, ki v
glavnem izvaja kompleksne postopke javnega naročanja za naročila visokih
vrednosti, in za skupno podjetje EuroHPC, ki je postopek javnega naročanja
leta 2019 šele vzpostavilo.

o

Sodišče je za upravljanje proračuna to tveganje ocenilo kot majhno do srednje
zaradi večletne narave in kompleksnosti dejavnosti, financiranih z nepovratnimi
sredstvi v okviru programa Obzorje 2020, in projekta ITER. Tudi za dobro finančno
poslovodenje je bilo tveganje ocenjeno kot majhno do srednje, kot glavna
področja tveganja pa so bili opredeljeni zasnova nepovratnih sredstev ter
upravljanje človeških virov in vodenje projektov Skupnega podjetja F4E.
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Splošni rezultati letnih revizij skupnih
podjetij za proračunsko leto 2019
Revizijska mnenja brez pridržkov za vsa skupna podjetja …
… o zaključnih računih, vendar s poudarjeno zadevo za Skupno
podjetje F4E v zvezi s prispevkom EU k ITER

25 Sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zaključnih računih vseh

skupnih podjetij. Po njegovem mnenju zaključni računi skupnih podjetij v vseh
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj na dan
31. decembra 2019 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v
skladu z določbami finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili,
ki jih je sprejel računovodja Komisije.

26 Tako kot v prejšnjih letih je revizijskemu mnenju Sodišča o zaključnem računu

Skupnega podjetja F4E za leto 2019 dodana poudarjena zadeva 3, da se opozori na
naslednje:
o

Novembra 2016 je Svet ITER odobril novo referenčno osnovo projekta ITER. V novi
referenčni osnovi projekta ITER so ocenjeni roki za doseganje prve plazme 4,
začetek operativne faze v letu 2025 in zaključek faze izgradnje leta 2035. Nova
referenčna osnova šteje za najzgodnejši mogoč tehnično dosegljiv datum. V
prejšnji referenčni osnovi iz leta 2010 je bilo ocenjeno, da bo faza izgradnje
zaključena leta 2020.

o

Skupno podjetje F4E je ponovno izračunalo svoj prispevek k fazi izgradnje
projekta, ki zdaj znaša 12 milijard EUR (v cenah iz leta 2008), kar je povečanje
glede na znesek 6,6 milijarde EUR (v cenah iz leta 2008), ki ga je Svet EU odobril
leta 2010. Te nedavne ocene ne vključujejo rezerv za nepredvidene dogodke,

3

S poudarjeno zadevo se opozori na zadevo, ki v zaključnem računu ni pomembno napačno
navedena, vendar je tako pomembna, da je bistvena za uporabnikovo razumevanje
zaključnega računa.

4

Prva plazma je faza izgradnje fuzijske naprave, ki bo omogočala testiranje bistvenih
komponent naprave, in tudi točka, na kateri se začne operativna faza.
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čeprav je Komisija predlagala, da bi primerna rezerva za časovni načrt znašala do
24 mesecev, za proračun pa 10–20 % sredstev.
o

Svet EU je aprila 2018 5 Komisijo pooblastil za odobritev nove referenčne osnove
za ITER v imenu Euratoma in ponovno potrdil zavezo, da bo dal na razpolago
sredstva znotraj omejitev naslednjega večletnega finančnega okvira, vendar brez
poseganja v morebitna kasnejša pogajanja o večletnem finančnem okviru, s
katerimi bi se določale podrobnosti o prihodnjem financiranju.

o

Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz EU in Euratoma. Prehodno
obdobje za pogajanja o novem partnerskem sporazumu z Euratomom se konča
31. decembra 2020. Izid pogajanj lahko bistveno vpliva na dejavnosti Skupnega
podjetja F4E in projekta ITER po letu 2020.

o

Sprejeti so bili sicer pozitivni ukrepi za izboljšanje upravljanja in nadzora prispevka
Skupnega podjetja k fazi izgradnje projekta, vendar še vedno obstaja tveganje
nadaljnjega zvišanja stroškov in zamud pri izvajanju projekta glede na sedaj
odobreno referenčno osnovo.

… o prihodkih, povezanih z zaključnimi računi skupnih podjetij

27 Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o

zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je
končalo 31. decembra 2019. Po mnenju Sodišča so bile transakcije v vseh pomembnih
pogledih zakonite in pravilne.

… o plačilih, povezanih z zaključnimi računi skupnih podjetij

28 Sodišče je za vsa skupna podjetja izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o

zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo
31. decembra 2019. Po mnenju Sodišča so bila plačila v vseh pomembnih pogledih
zakonita in pravilna.

29 Na sliki 6 je pregled mnenj Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov ter

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij (prihodki in plačila) za skupna
podjetja od leta 2017 do leta 2019.

5

Znesek v višini 6,6 milijarde EUR (v cenah iz leta 2008), ki ga je Svet EU odobril leta 2010, je
zdaj zgornja meja porabe skupnega podjetja do leta 2020.
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Slika 6 – Pregled razvoja mnenj Evropskega računskega sodišča o skupnih
podjetjih v obdobju 2017–2019
Mnenja za osem skupnih podjetij
Plačila
Prihodki
Zaključni račun

2017

2018

2019
Mnenja
Brez pridržkov
S pridržki
Negativna

Vir: Evropsko računsko sodišče

V opažanjih Sodišča se obravnavajo področja, na katerih so
možne izboljšave

30 Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, opazilo različne zadeve, ki
bi jih bilo treba izboljšati na področjih upravljanja proračuna in finančnega
poslovodenja, stvarnih prispevkov, okvira notranje kontrole in spremljanja za
nepovratna sredstva, postopkov javnega naročanja, človeških virov in dobrega
finančnega poslovodenja.

Pri letnem načrtovanju plačil še vedno obstajajo pomanjkljivosti

31 Nujnost načrtovanja pomembnih večletnih projektov na področju raziskav, ki se

financirajo z nepovratnimi sredstvi, v skupnih podjetjih je bila še naprej glavna težava
pri načrtovanju in spremljanju odobritev plačil. Neporabljene odobritve plačil se lahko
glede na potrebe skupnega podjetja vključijo v proračun v naslednjih treh proračunskih
letih. V primeru BBI je bilo znatno povečanje neporabljenih odobritev plačil za projekte
programa Obzorje 2020 ob koncu leta 2019 predvsem posledica nepričakovanih zamud
v letu 2019. Kar zadeva proračun Skupnega podjetja ECSEL za plačila za projekte v
okviru 7. okvirnega programa, je bila nizka stopnja izvrševanja v višini manj kot 50 % v
glavnem posledica zamude nacionalnih organov, pristojnih za financiranje, pri
zagotavljanju potrdil o koncu projekta za tekoče dejavnosti v okviru 7. okvirnega
programa.

22

Skupna podjetja so za svoje dejavnosti v okviru 7. okvirnega programa in
programa TEN-T dosegla stopnjo izvrševanja v višini 90 %

32 Skupna podjetja, ki izvajajo dejavnosti v okviru 7. okvirnega programa in

programa TEN-T (večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013), so SESAR, Čisto nebo,
IMI, GCV in ECSEL. Leta 2019 so bila samo tri skupna podjetja (IMI, GCV in ECSEL) pri
izvajanju svojih ukrepov v okviru 7. okvirnega programa še vedno v zaključni fazi. Konec
leta 2019 so prispevki članov za te dejavnosti predstavljali v povprečju 90 % ciljnih
vrednosti za prispevke, določenih v ustanovnih uredbah skupnih podjetij
(glej tabelo 1).
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Tabela 1 – 7. okvirni program in TEN-T – prispevki članov (v milijonih EUR)

EU

Drugi člani

700,0
800,0
1 000,0
470,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

655,5

1 784,4

3 625,5

5 138,7

Skupaj

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2019)
Skupna
podjetja v
okviru 7.
okvirnega
programa

SESAR 1
Čisto nebo 1
IMI 1
GCV 1
ECSEL (za
2 439,9
Artemis/Eniac)
8 764,2
Skupaj
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

Vir: podatki, ki so jih posredovala skupna podjetja

EU

Drugi člani

Skupaj

Stopnja
izvrševanja

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %
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33 Za Skupno podjetje SESAR je presežek denarnega prispevka članov konec

leta 2019 znašal 30,7 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 23,8 milijona EUR
neporabljenih denarnih prispevkov iz sredstev 7. okvirnega programa. Ker ni praktične
rešitve za zgodnje povračilo, ta sredstva ostajajo v Skupnem podjetju in se ne
uporabljajo za raziskovalne projekte.

Nekatera skupna podjetja so izgubila zagon pri izvajanju svojih
dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020

34 Sedem skupnih podjetij, ki izvajajo dejavnosti programa Obzorje 2020, je SESAR,

Čisto nebo, IMI, GCV, ECSEL, BBI in S2R, z življenjsko dobo deset let (2014–2024). Ta
skupna podjetja so do konca leta 2019, tj. v drugi polovici obdobja izvajanja svojih
dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, v povprečju izvedla 51 % svojih dejavnosti
v okviru programa Obzorje 2020 in povezanih dodatnih dejavnosti ali 44 %, če se
dodatne dejavnosti ne upoštevajo. Vendar nekatera skupna podjetja niso dosegla
pričakovanega napredka pri programu, zaradi česar tudi niso dosegla ciljnih vrednosti
za prispevke iz svojih ustanovnih uredb (glej tabelo 2).

35 Za štiri skupna podjetja (Čisto nebo, GCV, BBI in S2R) so v njihovih ustanovnih

uredbah določeni stvarni prispevki zasebnih članov v obliki dodatnih dejavnosti, ki se
izvajajo zunaj delovnih načrtov skupnih podjetij, vendar v okviru njihovih ciljev (stvarni
prispevki za dodatne dejavnosti), ter minimalna raven, ki jo je treba prispevati do
konca programa Obzorje 2020. Kot je prikazano v tabeli 2, so do konca leta 2019
pretežni del prispevkov zasebnih članov predstavljale prijave lastnih stroškov za te
dejavnosti. Ker skupna podjetja teh stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti v svojih
zaključnih računih niso dolžna razkriti, Sodišče nima pooblastil, da bi jih revidiralo.

36 Do konca leta 2019 so prispevki zasebnih partnerjev znašali 5,1 milijarde EUR (ali

52 % dogovorjenih skupnih prispevkov v višini 9,8 milijarde EUR). Ta znesek zajema
2,4 milijarde EUR stvarnih prispevkov za lastne operativne dejavnosti skupnih podjetij v
okviru programa Obzorje 2020 6 in 2,7 milijarde EUR stvarnih prispevkov za dodatne
dejavnosti. Tako je bila stopnja izvajanja zasebnih članov za stvarne prispevke za
operativne dejavnosti v povprečju 36 % ciljnih vrednosti, opredeljenih v ustanovnih
uredbah skupnih podjetij, za stvarne prispevke za dodatne dejavnosti pa blizu 85 %
(glej tabelo 2).

6

Od tega zneska je bilo konec leta 2019 potrjene le približno 0,9 milijarde EUR (38 %).
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Tabela 2 – Obzorje 2020 – prispevki članov (v milijonih EUR)

EU

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Stvarni
prispevki
Stvarni
drugih
prispevki
članov za
drugih
dodatne
članov (1)
dejavnosti (2)
1 000,0
1 228,5
1 425,0
95,0
1 657,5
975,0
350,0
6 731,0

N. r.
965,3
N. r.
285,0
N. r.
1 755,0
120,0
3 125,3

Skupaj

Prispevki članov
(na dan 31. decembra 2019)
Skupna
podjetja v
okviru
programa
Obzorje 2020

1 585,0 SESAR 2020
3 948,8 Čisto nebo 2
3 063,0
IMI 2
1 045,0
CGV 2
2 842,5
ECSEL
3 705,0
BBI
868,0
S2R
17 057,3
Skupaj

EU

Stvarni
Stvarni
Stvarni prispevki
prispevki
–
prispevki
za
Skupaj
sporočeni,
–
dodatne
potrjeni vendar ne
dejavnosti
potrjeni

331,0
1 139,7
423,7
420,0
681,5
414,6
221,7
3 632,2

(1) Stvarni prispevki za operativne dejavnosti Skupnega podjetja
(2) Stvarni prispevki za dodatne dejavnosti zunaj delovnega načrta Skupnega podjetja
Vir: podatki, ki so jih posredovala skupna podjetja

186,5
292,7
232,1
5,4
117,4
29,9
76,8
940,8

179,3
320,1
144,2
32,7
705,4
52,0
74,6
1 508,3

N. r.
899,9
N. r.
667,0
N. r.
916,1
182,5
2 665,5

696,8
2 652,4
800,0
1 125,1
1 504,3
1 412,6
555,7
8 746,9

Stopnja izvrševanja
s stvarnimi
prispevki za
Stopnja izvrševanja
brez stvarnih
prispevkov za

Prispevki članov
(na podlagi ustanovne uredbe)

44 %
67 %
26 %
108 %
53 %
38 %
64 %
51 %

44 %
59 %
26 %
60 %
53 %
25 %
50 %
44 %
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37 Kar zadeva Skupno podjetje BBI, je bila njegova ustanovna uredba leta 2018 sicer

spremenjena posebej zato, da bi se članom iz zadevnih panog omogočilo, da svoje
denarne prispevke zagotavljajo na ravni projektov, vendar je tveganje, da člani iz
zadevnih panog do izteka programa tega skupnega podjetja ne bodo zagotovili
minimalnega zahtevanega zneska denarnih prispevkov za operativne dejavnosti, ki
znaša 182,5 milijona EUR, še vedno veliko. Zato se je Komisija (GD RTD) konec
leta 2018 odločila proračun Skupnega podjetja BBI za leto 2020, ki je znašal
205 milijonov EUR, zmanjšati za 140 milijonov EUR.

38 Skupna podjetja so ob koncu leta 2019 že zaključila večino razpisnih postopkov za
izvajanje dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, ki so jim bile dodeljene
(glej tabelo 3).

Tabela 3 – Obzorje 2020 – Prevzete obveznosti za sofinanciranje skupnih
podjetij (v milijonih EUR)
Prispevki EU
(na podlagi ustanovnih uredb)

Skupaj EU

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Uprava
skupnih
podjetij
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

Največje
sofinanciranje
skupnih
podjetij
555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

Dodeljeni/podpisani sporazumi o
dodelitvi nepovratnih sredstev
(stanje na dan 31. 12. 2019)
Skupna
Sofinanciranje
podjetja v
skupnih podjetij,
okviru
za katerega so
programa
bile prevzete
Obzorje 2020
obveznosti
SESAR 2020
498,5
Čisto nebo 2
1 523,7
IMI 2
1 190,6
CGV 2
536,7
ECSEL
832,8
BBI
594,3
S2R
300,2
Skupaj
5 476,8

Stopnja
izvrševanja
programa
90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Vir: podatki, ki so jih posredovala skupna podjetja

Notranje kontrole v zvezi s plačili nepovratnih sredstev so bile na splošno
uspešne

39 Skupna podjetja so uvedla zanesljive postopke predhodnih kontrol na podlagi

finančnih in operativnih pregledov dokumentacije. Izvajati morajo novi okvir Komisije
za notranjo kontrolo, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole. Do konca leta 2019 so
skupna podjetja (razen Skupnega podjetja ECSEL) zaradi ocene uspešnosti svojih
kontrolnih dejavnosti in odkrivanja slabosti pri kontrolah izvajala novi okvir Komisije za
notranjo kontrolo in pripravila ključne kontrolne kazalnike za vsa načela kontrole.

27
Vendar bi bilo treba vzpostavljen okvir notranje kontrole šteti za stalen proces,
katerega kakovost je odvisna od nenehnega izboljševanja ključnih kontrolnih
kazalnikov skupnih podjetij in njihovih letnih samoocen.

40 Za plačila nepovratnih sredstev v okviru 7. okvirnega programa so skupna

podjetja (razen ECSEL) na podlagi rezultatov naknadnih revizij konec leta 2019 poročala
o stopnjah preostale napake pod pragom pomembnosti v višini 2 %. Skupno podjetje
ECSEL zaradi velikih razlik v metodologijah in postopkih, ki jih uporabljajo različni
nacionalni organi za financiranje v sodelujočih državah, ne more izračunati enotne
stopnje preostale napake za plačila v okviru 7. okvirnega programa. Stopnja preostale
napake, ki jo je GD RTD izračunal za celoten 7. okvirni program, pa je konec leta 2019
znašala 3,52 %. Glede na nizek odstotek plačil v okviru 7. okvirnega programa leta 2019
(približno 11 %) šteje, da je stopnja preostale napake za skupna plačila Skupnega
podjetja ECSEL za operativne dejavnosti v navedenem letu pod pragom pomembnosti.

41 Pri plačilih nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so vsa skupna

podjetja, ki izvajajo projekte tega programa, na podlagi rezultatov naknadnih revizij
skupne revizijske službe Komisije konec leta 2019 poročala o stopnji preostale napake
pod pragom pomembnosti v višini 2 %.

Revizija vzorca plačil nepovratnih sredstev, izvršenih v letu 2019, ki jo je
Sodišče opravilo na ravni upravičencev, je potrdila rezultate naknadnih
revizij za prijavljene stroške dela

42 Leta 2018 in leta 2019 je Sodišče na podlagi vzorca pregledalo naknadne revizije,

ki so jih izvedli skupna revizijska služba Komisije in njeni pogodbeni zunanji revizorji. S
temi pregledi so bile razkrite metodološke razlike in slabosti glede kakovosti revizije,
kot je navedeno v ustreznih poglavjih letnih poročil Evropskega računskega sodišča za
leti 2018 in 2019 7, zaradi katerih je bila stopnje napake za plačila v okviru programa
Obzorje 2020 navedena prenizko. Poleg tega stopnja preostale napake, o kateri je v
svojih letnih poročilih o dejavnostih poročalo sedem skupnih podjetij, ki opravljajo
dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020, ni neposredno primerljiva s stopnjo

7

Glej poglavje 5 letnega poročila Sodišča za leto 2018 (odstavke 5.31–5.34) in poglavje 4
letnega poročila Sodišča za leto 2019 (odstavka 4.28 in 4.29), v katerih Sodišče poroča o
tem, da se reprezentativni odstotek napak skupne revizijske službe za razliko od metode
izračuna, ki jo uporablja Sodišče, za vsako revidirano transakcijo programa Obzorje 2020
izračuna na podlagi skupnega zneska v prijavi stroškov in ne na podlagi zneska stroškovnih
postavk, vzorčenih za podrobno revizijo in ponovno izvedbo revizije.
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napake za odhodke Komisije v zvezi z raziskavami, objavljeno v letnem poročilu Sodišča
za leto 2019 8.

43 Zato je Sodišče prilagodilo svoj revizijski pristop za skupna podjetja za leto 2019 in
zagotovilo iz naknadnih revizij dopolnilo s podrobno revizijo pri upravičencih
(preizkušanje podatkov) za vzorec plačilnih transakcij posameznega skupnega podjetja.
Te transakcije so bile izbrane naključno (vzorec na podlagi metode vzorčenja po
denarni enoti) iz populacije vseh vmesnih in končnih plačil nepovratnih sredstev, ki jih
je leta 2019 izvršilo sedem skupnih podjetij, ki izvajajo projekte 7. okvirnega programa
in programa Obzorje 2020. Sodišče je s svojimi podrobnimi revizijami potrdilo
sistemske napake v zvezi s prijavljenimi stroški dela, ki so jih odkrili in o katerih so
poročali tudi drugi revizorji, ki so izvajali naknadne revizije.

Zaradi slabosti, odkritih na področjih javnega naročanja, človeških virov
in vodenja projektov Skupnega podjetja F4E, se pojavljajo tveganja glede
njegove operativne uspešnosti

44 Z revizijo skladnosti postopkov javnega naročanja Skupnega podjetja F4E za

naročila visoke vrednosti, ki jo je opravilo Sodišče, so bile razkrite pomanjkljivosti v
procesu načrtovanja in ocenjevanja javnega naročanja, kar je morebitne izvajalce
morda odvrnilo od predložitve ponudbe.

45 V okviru osme letne ocene Skupnega podjetja F4E je skupina strokovnjakov

ugotovila več problemov in tveganj na ravneh višjega vodstva in poslovne kulture.
Poleg tega je ugotovila, da Skupno podjetje F4E zaradi omejitve kadrovskega načrta v
zvezi s statutarnimi uslužbenci vse pogosteje uporablja pogodbene vire ali zaposlitev
oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, tudi za mesta, ki štejejo za
njegove osnovne pristojnosti. Leta 2019 so ti viri zajemali približno 289 (ali 62 %)
statutarnih uslužbencev, določenih v kadrovskem načrtu.

8

Za razliko od stopnje napake, ki jo je izračunalo Sodišče, je v stopnjo preostale napake, ki so
jo izračunala skupna podjetja (na podlagi rezultatov naknadnih revizij in v skladu s formulo
skupne revizijske službe za strategije za naknadne revizije za program Obzorje 2020),
vključen popravek vseh napak, odkritih v revidiranih plačilih, in popravek sistemskih napak v
nerevidiranih plačilih revidiranih upravičencev (t. i. razširitev).
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46 Leta 2019 je ad hoc skupina, ki jo je imenoval upravni odbor Skupnega podjetja

F4E, pregledala sedanji sistem poročanja Skupnega podjetja in predlagala uvedbo
sistema metode prislužene vrednosti 9, upravni odbor Skupnega podjetja pa je predlog
potrdil.
Vendar pa v predlaganem sistemu metode prislužene vrednosti niso upoštevana vsa
priporočila neodvisnih strokovnjakov, s sistemom pa se poleg tega ne zagotavljajo
jasne informacije o tem, kakšen tehnični napredek je bil dosežen glede na dotlej
nastale stroške v zvezi s skupnimi obveznostmi Skupnega podjetja F4E glede rezultatov
za projekt ITER.

Spremljanje upoštevanja revizijskih ugotovitev prejšnjih let

47 Skupna podjetja so v večini primerov sprejela popravljalne ukrepe za spremljanje

upoštevanja opažanj in pripomb iz specifičnih letnih poročil Sodišča iz prejšnjih let. Na
sliki 7 je prikazano, da so bili popravljalni ukrepi za 26 opažanj, ki konec leta 2018 niso
bila upoštevana, sprejeti leta 2019, tako da je bilo lahko zaključeno ukrepanje v zvezi z
20 opažanji (77 %), medtem ko so dejavnosti z zvezi s šestimi opažanji (23 %) konec
leta 2019 še potekale 10. Več podrobnosti je na voljo v prilogah k poglavju 3 celotnega
poročila.

9

Sistem metode prislužene vrednosti pomaga upravljavcem projektov pri merjenju
smotrnosti projekta. Gre za sistematičen postopek spremljanja projektov, ki se uporablja za
odkrivanje odstopanj pri napredku projekta na podlagi primerjave med opravljenim in
načrtovanim delom. Uporablja se za kontrolo stroškov in časovnega razporeda ter
zagotavljanje količinskih podatkov za odločanje o projektu. Referenčna osnova projekta je
eden bistvenih elementov metode prislužene vrednosti in se uporablja kot referenčna točka
za vse dejavnosti, povezane z njo.

10

Opomba: Obravnava vseh opažanj o skupnih podjetjih Čisto nebo, IMI, GCV in F4E iz
prejšnjih let je bila zaključena, saj so ta skupna podjetja popravljalne ukrepe izvedla med
revizijo leta 2019.
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Slika 7 – Prizadevanja skupnih podjetij za spremljanje upoštevanja
opažanj iz prejšnjih let
se izvaja
23 %

zaključen
77 %

zaključen
Vir: Evropsko računsko sodišče

se izvaja
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Druge revizije in pregledi, povezani s
skupnimi podjetji
48 Sodišče je leta 2019 poleg letnega revizijskega poročila v zvezi z zaključnimi računi

skupnih podjetij objavilo tudi več posebnih poročil in pregledov, ki so se nanašala na
skupna podjetja (glej sliko 8).
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Slika 8 – Rezultati revizij iz drugih izdelkov, povezanih s skupnimi podjetji, ki jih je nedavno objavilo Sodišče
Informativni dokument iz leta 2019 –
Podpora EU na področju shranjevanja
energije: izzivi, ki jih je treba obravnavati

Posebno poročilo Sodišča št. 11/2019 –
Uredba EU za posodobitev upravljanja
zračnega prometa ima dodano vrednost,
toda financiranje je bilo večinoma
nepotrebno – uvedba projekta SESAR

V informativnem dokumentu so opisani in analizirani ukrepi
EU na področju tehnologije za shranjevanje energije, ki so
fleksibilen odziv na neravnovesja, ki jih povzroča povečan
delež nestalnih obnovljivih virov energije, kot sta sončna in
vetrna energija, v elektroenergetskem omrežju. Sodišče se je
osredotočilo na naložbe, ki se financirajo iz proračuna EU, in
opredelilo sedem glavnih izzivov na področju podpore EU pri
razvoju in uvedbi tehnologij za shranjevanje energije.

EU je leta 2005 začela izvajati program SESAR za uskladitev in
posodobitev sistemov in postopkov upravljanja zračnega
prometa po Evropi. Ti sistemi so se običajno razvijali na
nacionalni ravni. EU je med letoma 2005 in 2020 za projekt
SESAR skupaj namenila 3,8 milijarde EUR, od tega je bilo
2,5 milijarde EUR predvidenih za podporo uvedbi takih
sistemov in postopkov.

Komisija se zaveda, kako pomembne so uspešne raziskave in
inovacije za pospešitev preoblikovanja energetskega sistema
EU in tržno uvajanje obetavnih novih nizkoogljičnih tehnologij.
Od leta 2014 do oktobra 2018 je bilo v okviru osrednjega
programa Komisije za raziskave Obzorje 2020 dodeljenih 1,34
milijarde EUR projektom, ki so se nanašali na shranjevanje
energije za omrežje ali nizkoogljično mobilnost. Sodišče je
ugotovilo, da je Komisija sprejela ukrepe za poenostavitev
programa Obzorje 2020, vendar bi bilo mogoče še zmanjšati
kompleksnost financiranja EU za raziskave in povečati
udeležbo inovativnih podjetij. Obstaja tudi tveganje, da EU ne
podpira dovolj tržnega uvajanja inovativnih rešitev za
shranjevanje energije.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi
priporočili in odgovori revidiranca na voljo na spletišču
Sodišča eca.europa.eu.

Vir: Evropsko računsko sodišče

Sodišče je s to revizijo pregledalo intervencijo EU v uvajalni
fazi projekta SESAR, ki je tehnološki steber pobude EU za
enotno evropsko nebo. Prišlo je do zaključka, da ima
regulativna intervencija EU v obliki skupnih projektov dodano
vrednost, vendar je ugotovilo tudi, da je bilo financiranje EU v
podporo posodobitvi upravljanja zračnega prometa večinoma
nepotrebno in da so se pri upravljanju financiranja pojavljale
nekatere pomanjkljivosti. Sodišče je dalo Evropski komisiji več
priporočil, ki naj bi pripomogla k izboljšanju njene podpore
posodobitvi upravljanja zračnega prometa.

Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi
priporočili in odgovori revidiranca na voljo na spletišču
Sodišča eca.europa.eu.

Posebno poročilo Sodišča št. 2/2020 –
Instrument za mala in srednja podjetja v
praksi: uspešen in inovativen program z izzivi

Instrument za MSP je bil vzpostavljen v okvirnem programu za
raziskave Obzorje 2020 za podporo inovacijam v malih in
srednjih podjetjih (MSP). Njegov cilj je razviti in izkoristiti
potencial MSP z zapolnitvijo vrzeli v financiranju projektov z
visoko stopnjo tveganja v zgodnji fazi in povečanjem
komercializacije rezultatov raziskav v zasebnem sektorju.
Usmerjen je v inovativne MSP v državah EU in 16 pridruženih
državah. Instrument s skupnim proračunom v višini 3 milijard
EUR za obdobje 2014–2020 podjetjem z velikim potencialom
zagotavlja nepovratna sredstva.
Sodišče je preučilo, ali je bil instrument za MSP ciljno
usmerjen v ustrezno vrsto MSP, ali je bila z njim dosežena
široka geografska pokritost, ali je bil izbirni postopek uspešen
ter ali ga je Komisija ustrezno spremljala.
Sodišče je ugotovilo, da se z instrumentom za MSP zagotavlja
uspešna podpora MSP pri razvoju njihovih inovacijskih
projektov, vendar je odkrilo tveganje, da se z instrumentom
financirajo nekatera MSP, ki bi se lahko financirala na trgu, da
se sodelovanje v instrumentu med državami izrazito razlikuje
ter da ponovne predložitve neuspešnih predlogov pomenijo
vse večje odtekanje virov za upravljanje in ocenjevanje, ne da
bi se s tem zagotavljala dodana vrednost.
Podrobnosti o revizijskih zaključkih so skupaj z ustreznimi
priporočili in odgovori revidiranca na voljo na spletišču
Sodišča eca.europa.eu.
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