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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0420 

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS  

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za 

proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja 

ARTEMIS za obdobje od 1. januarja do 26. junija 2014 z odgovori skupnega podjetja1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice 

Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 

– C8-0055/2016), 

– ob upoštevanju sklepa z dne 28. aprila 20163 o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za 

proračunsko leto 2014 kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja 

ECSEL (prej skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS), 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20024, zlasti člena 209, 

                                                 
1  UL C 422, 17.12.2015, str. 9. 
2  UL C 422, 17.12.2015, str. 10. 
3  UL L 246, 14.9.2016, str. 425. 
4  UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 



 

 

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi 

„Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih 

računalniških sistemih1, 

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi 

Skupnega podjetja ECSEL2, zlasti členov 1(2) in 12, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti3, 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 

30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva 

iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta4, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016), 

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (prej skupni podjetji 

ENIAC in ARTEMIS) glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ARTEMIS za 

proračunsko leto 2014; 

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 

izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (prej skupni podjetji ENIAC in 

ARTEMIS), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njuno objavo v 

Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 30, 4.2.2008, str. 52. 
2  UL L 169, 7.6.2014, str. 152. 
3  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
4  UL L 38, 7.2.2014, str. 2. 



 

 

2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o zaključnem računu Skupnega 

podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za 

proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja 

ARTEMIS za obdobje od 1. januarja do 26. junija 2014 z odgovori skupnega podjetja1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice 

Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 

– C8-0055/2016), 

– ob upoštevanju sklepa z dne 28. aprila 20163 o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za 

proračunsko leto 2014 kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja 

ECSEL (prej skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS), 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20024, zlasti člena 209, 

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi 

„Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih 

računalniških sistemih5, 

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi 

Skupnega podjetja ECSEL6, zlasti členov 1(2) in 12, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti7, 
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– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 

30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva 

iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016), 

1. odobri zaključni račun Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega 

podjetja ECSEL (prej skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS), Svetu, Komisiji in 

Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije 

(serija L). 

                                                 
1  UL L 38, 7.2.2014, str. 2. 



 

 

3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za 

proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja 

ARTEMIS za proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016), 

A. ker je bilo Skupno podjetje ARTEMIS (v nadaljevanju: skupno podjetje) 

decembra 2007 ustanovljeno za obdobje 10 let z namenom vzpostaviti in izvesti 

raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na 

različnih področjih uporabe, da bi izboljšali evropsko konkurenčnost in vzdržnost ter 

omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij; 

B. ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009; 

C. ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje v obdobju desetih let 

420 000 000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za 

raziskave; 

D. ker bi morali finančni prispevki držav članic, ki sodelujejo v skupnem podjetju 

ARTEMIS, skupaj znašati najmanj 1,8-krat toliko kot finančni prispevek Unije, 

prispevki v naravi organizacij za raziskave in razvoj, ki sodelujejo v projektih, pa bi 

morali biti v obdobju delovanja skupnega podjetja enaki ali večji kot prispevki javnih 

organov; 

E. ker sta bili skupno podjetje in Skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: ENIAC) 

združeni v skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sistemi za evropski 

vodilni položaj (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in se bo izvajala deset 

let; 

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje 

1. ugotavlja, da letni računovodski izkazi skupnega podjetja za obdobje od 

1. januarja 2014 do 26. junija 2014 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 

njegov finančni položaj na dan 26. junija 2014 ter njegov poslovni izid in denarne 

tokove za tedaj končano obdobje v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in 

računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije; 

2. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu skupnega 

podjetja za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) izdalo 

mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij, saj upravni 

sporazumi, podpisani z nacionalnimi organi za financiranje, v zvezi z revizijami 

zahtevkov za povračilo stroškov za projekte ne vključujejo praktične rešitve za 

naknadne revizije; 

3. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da skupno podjetje ni ocenilo 



 

 

kakovosti revizijskih poročil nacionalnih organov za financiranje, povezanih s stroški 

končanih projektov; prav tako ugotavlja, da po oceni revizijskih strategij treh 

nacionalnih organov za financiranje ni bilo mogoče ugotoviti, ali so naknadne revizije 

delovale učinkovito, saj nacionalni organi za financiranje uporabljajo različne 

metodologije, zaradi česar skupno podjetje ni moglo izračunati niti ponderirane stopnje 

napake niti stopnje preostale napake;  

4.  ugotavlja, da je STP ECSEL opravila obsežno oceno učinkovitosti sistemov zagotovil 

na vzorcu 10 držav članic, ki sodelujejo v ARTEMIS in ENIAC in predstavljajo 

največji delež operativnega proračuna STP ECSEL oziroma 89,5 % vseh nepovratnih 

sredstev, dodeljenih skupnemu podjetju ter ugotavlja, da ocena, ki temelji na potrdilih o 

dokončanih projektih do 13. junija 2016, kaže, da je stopnja kritja trikrat višja kot 20-

odstotni minimalni prag, ki ga morajo doseči nacionalni sistemi, da v skladu s strategijo 

za naknadne revizije veljajo za samozadostne; 

5. ugotavlja, da je STP ECSEL nacionalne organe za financiranje pozvala, naj predložijo 

dokaze, da izvajanje nacionalnih postopkov daje zadostno zagotovilo za zakonitost in 

pravilnost transakcij, in da je do 30. junija 2016, ko se je iztekel rok, 76 % pozvanih 

nacionalnih organov za financiranje, ki predstavljajo 96,79 % skupne porabe skupnih 

podjetij ARTEMIS in ENIAC, predložilo zahtevane dokumente in potrdilo, da 

nacionalni postopki dajejo zadostno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij; 

6. se seznanja z dejstvom, da je glede na poročilo Računskega sodišča končni proračun 

skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 vključeval sredstva za prevzem obveznosti 

v višini 2 554 510 EUR in (operativna) sredstva za plačila v višini 30 330 178 EUR; 

Notranja kontrola 

7. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupno podjetje ni ukrepalo v zvezi z nekaterimi 

standardi notranje kontrole, ki se nanašajo na informacije in finančno poročanje, 

predvsem v zvezi z ocenjevanjem dejavnosti, sistemov notranje kontrole in skupin za 

notranjo revizijo; ugotavlja, da je do tega prišlo zaradi združitve, ki je bila pred vrati; 

ugotavlja, da je STP ECSEL vmes dosegla precejšen napredek pri izvajanju sistemov 

notranje kontrole in vzpostavljanju skupin za notranjo revizijo. 

 


