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Wykaz akronimów
Wykaz akronimów i skrótów obejmuje agencje i inne organy UE, których dotyczy
niniejsze sprawozdanie.
Akronim

Pełna nazwa

„Czyste Niebo”

Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” / Wspólne
Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”

„Horyzont 2020”

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na
lata 2014–2020

7PR

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
technologicznego (na lata 2007–2013)

ARTEMIS

Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

COSO

Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya

DG RTD

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

EASA

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

ECSEL

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz realizacji inicjatywy
„Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji
Europy”

EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

ENIAC

Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC

EURATOM

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali

F4E

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

FCH

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw
Paliwowych i Technologii Wodorowych / Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych
i Technologii Wodorowych 2

IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych

IMI

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej
Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych /
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie
Leków Innowacyjnych
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INTOSAI

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli

ISSAI

Międzynarodowe standardy INTOSAI

ITER

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy

MSRF

Międzynarodowe standardy rewizji finansowej IFAC

PMO

Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych

S2R

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (europejska inicjatywa
w dziedzinie kolei)

SESAR

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego
Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji

TEN-T

Program na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UE

Unia Europejska

WRF

Wieloletnie ramy finansowe
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Streszczenie
I Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do wiarygodności sprawozdań

finansowych wszystkich wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony
31 grudnia 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach, wydana przez Trybunał opinia
pokontrolna w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E za 2019 r. jest jednak opatrzona objaśnieniem uzupełniającym,
głównie w celu zwrócenia uwagi na ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień
w realizacji projektu ITER.

II Trybunał wydał ponadto opinię bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości

płatności i dochodów leżących u podstaw rocznych sprawozdań finansowych
wszystkich wspólnych przedsięwzięć za 2019 r.

III Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola rocznych

sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz transakcji leżących u ich
podstaw potwierdziła pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. Trybunał
zaobserwował jednak potrzebę wprowadzenia różnorodnych usprawnień w zakresie
zarządzania budżetem i finansami, wkładów niepieniężnych, ram kontroli wewnętrznej
i monitorowania płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji, postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, zasobów kadrowych i należytego zarządzania
finansami.

IV Wkłady wniesione przez członków na rzecz działań realizowanych w ramach

siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
i programu na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) wyniosły na koniec
2019 r. – tj. na etapie zamknięcia programu 7PR – w przybliżeniu 90% wartości
docelowych przewidzianych w rozporządzeniach ustanawiających wspólne
przedsięwzięcia.

V W przypadku niektórych wspólnych przedsięwzięć wdrażających działania

z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” nie
osiągnięto planowanych postępów w realizacji programu ani oczekiwanych wkładów.
Według stanu na koniec 2019 r., a zatem po upływie połowy okresu wdrażania
programu, wspólne przedsięwzięcia zrealizowały średnio 51% zaplanowanych działań
z programu „Horyzont 2020” i związanych z nimi działań dodatkowych. Jeśli natomiast
pominąć w analizie działania dodatkowe, poziom zrealizowanych działań jest niższy
i wynosi 44%. W szczególności poziom wkładów wniesionych na rzecz działalności
operacyjnej wspólnych przedsięwzięć wyniósł średnio jedynie 36% wartości
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docelowych, a poziom wkładów na rzecz działań dodatkowych – 85%. Z drugiej strony
należy zauważyć, że na koniec 2019 r. wspólne przedsięwzięcia ukończyły większość
procedur dotyczących zaproszeń do składania wniosków i w ujęciu średnim udzieliły już
zamówień lub podpisały umowy na realizację 78% działań zaplanowanych w ramach
programu „Horyzont 2020”.

VI Mechanizmy kontroli wewnętrznej wspólnych przedsięwzięć były zasadniczo

skuteczne, a na podstawie wyników audytów ex post wspólne przedsięwzięcia zgłosiły,
że w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji poziomy błędu
rezydualnego za rok 2019 były poniżej progu istotności wynoszącego 2%. Kontrola
próby płatności z tytułu udzielenia dotacji za 2019 r., którą Trybunał przeprowadził na
poziomie beneficjentów, potwierdziła wyniki audytów ex post. Większość wspólnych
przedsięwzięć wdrożyła nowe ramy kontroli wewnętrznej oparte na zasadach. Ich
wdrożenie należy jednak traktować jako proces będący nadal w toku, którego jakość
zależy od nieustannego doskonalenia kluczowych wskaźników kontroli i corocznej
samooceny.

VII W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E „Fusion for Energy” Trybunał

stwierdził uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia, zarządzaniu
zasobami kadrowymi i monitorowaniu projektu ITER, które mogą stanowić ryzyko
z perspektywy wyników osiąganych przez pracowników i skuteczności operacyjnej.

VIII Wszystkie wspólne przedsięwzięcia podjęły działania naprawcze w związku

z uwagami sformułowanymi przez Trybunał w poprzednich latach. Tym samym
w odniesieniu do 26 uwag, co do których do końca 2018 r. nie poczyniono żadnych
kroków, na koniec 2019 r. ukończono działania w przypadku 20 z nich (77%),
a w przypadku sześciu uwag (23%) realizacja działań naprawczych była w toku.
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Zakres kontroli Trybunału
Struktura prawna i ustanowienie wspólnych przedsięwzięć

01 Wspólne przedsięwzięcia to forma partnerstwa publiczno-prywatnego

posiadającego osobowość prawną. Ich celem jest zacieśnienie współpracy między
sektorem prywatnym a państwami członkowskimi w strategicznych dla UE obszarach
badań i innowacji, uzyskanie rezultatów, które byłyby trudno osiągalne dla państwa lub
przedsiębiorstwa działającego w pojedynkę, oraz doprowadzenie do tego, by wyniki
projektów w zakresie badań naukowych i innowacji częściej trafiały na rynek.

02 Wspólne przedsięwzięcia wdrażające działania w ramach 7PR i programu

„Horyzont 2020” zostały ustanowione na podstawie przepisów art. 187 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), natomiast Wspólne Przedsięwzięcie
„Fusion for Energy” (F4E) stworzono na podstawie art. 45–51 Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

03 Do wspólnych przedsięwzięć należą członkowie z sektora publicznego – zazwyczaj

Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję), członkowie z sektora prywatnego, tj.
członkowie z branży i z sektora badań naukowych oraz – w niektórych przypadkach –
uczestniczące państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe. Wspólne
przedsięwzięcia przyjmują własne programy badań naukowych i programy prac,
a także przyznają finansowanie, głównie w drodze otwartych zaproszeń do składania
wniosków (wyjątek pod tym względem stanowi Wspólne Przedsięwzięcie F4E).

Wspólne przedsięwzięcia działające w ramach programu
„Horyzont 2020”

04 Obecnie planuje się, że osiem wspólnych przedsięwzięć wdrażających projekty

z programu „Horyzont 2020” będzie prowadziło działalność operacyjną do 2024 r.
Wyjątek stanowi Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej
Skali (EuroHPC), które zakończy działalność operacyjną z końcem 2026 r.

05 Na rys. 1 przedstawiono, jak zmieniały się w czasie wspólne przedsięwzięcia
działające w ramach programu „Horyzont 2020”.
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Rys. 1 – Wspólne przedsięwzięcia UE – ewolucja w czasie
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Źródło: Komisja Europejska na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne przedsięwzięcia;
modyfikacje wprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

06 Konkretne działania z 7PR i programu „Horyzont 2020” wdraża siedem wspólnych

przedsięwzięć (niektóre z nich były początkowo nazywane wspólnymi
przedsiębiorstwami):
o

Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” / Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste
Niebo 2” (Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo”),

o

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (Wspólne Przedsięwzięcie SESAR),

o

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych / Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych
i Technologii Wodorowych 2 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH),

o

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy
Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych / Wspólne Przedsięwzięcie na
rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Wspólne
Przedsięwzięcie IMI),
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o

Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej
pozycji Europy” (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL), powstałe w 2014 r. z połączenia
dwóch wspólnych przedsiębiorstw, tj. Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC
(w dziedzinie nanoelektroniki) i Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS
(w dziedzinie systemów wbudowanych),

o

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (Wspólne Przedsięwzięcie BBI),

o

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (Wspólne Przedsięwzięcie S2R).

07 Działania te prowadzone są w obszarach transportu („Czyste Niebo”, S2R

i SESAR), transportu i energii (FCH), ochrony zdrowia (IMI), bioprzemysłu (BBI) oraz
podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL).

08 W listopadzie 2018 r. Rada ustanowiła ponadto ósme wspólne przedsięwzięcie,

które prowadzi działalność w zakresie badań naukowych w dziedzinie cyfrowej
(EuroHPC). Stanowi ono wspólną inicjatywę UE i innych państw europejskich, podjętą
w celu stworzenia w Europie światowej klasy ekosystemu do obliczeń
superkomputerowych. W 2020 r. Trybunał po raz pierwszy skontroluje sprawozdanie
finansowe tego wspólnego przedsięwzięcia.

Wspólne Przedsięwzięcie F4E działa w ramach Euratomu na
rzecz realizacji projektu ITER

09 W 2007 r., na podstawie przepisów Traktatu Euratom, UE ustanowiła na okres 35

lat Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” (Wspólne Przedsięwzięcie F4E).
Odpowiada ono za wnoszenie przez UE wkładu na rzecz międzynarodowego
eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) – światowego partnerstwa
naukowego, którego celem jest wykazanie, że synteza jądrowa może stanowić
rentowne i zrównoważone źródło energii 1. Członkami założycielami Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E są Euratom, reprezentowany przez Komisję Europejską, państwa
członkowskie Euratomu oraz Szwajcaria.

1

Projekt ITER, którego celem jest budowa i uruchomienie eksperymentalnej instalacji, tak
aby wykazać, że wykorzystanie w przyszłości syntezy jądrowej jako zrównoważonego źródła
energii jest możliwe do zrealizowania z naukowego punktu widzenia, został oficjalnie
zatwierdzony na koniec 2006 r. W realizację tego projektu zaangażowanych jest siedmiu
międzynarodowych partnerów (UE reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej – Euratom, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie).

11

10 UE przyjęła wiodącą rolę w projekcie ITER i wzięła na siebie 45% kosztów budowy,
z czego 80% pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% pokrywa Francja jako państwo
będące gospodarzem projektu ITER. Udział finansowy każdego z pozostałych członków
projektu wynosi około 9%. Wspólne Przedsięwzięcie F4E jest w przeważającej mierze
finansowane ze środków Euratomu i jego państw członkowskich. Łączne środki
finansowe Euratomu przeznaczone na F4E są ograniczone do 6,6 mld euro do końca
2020 r.

Wspólne przedsięwzięcia mają swoje siedziby na terenie Unii
Europejskiej

11 Wszystkie wspólne przedsięwzięcia realizujące działania z programu „Horyzont

2020” mają siedzibę w Brukseli (w Belgii), jedynie siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia
EuroHPC mieści się w Luksemburgu. Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia F4E znajduje
się w Barcelonie (w Hiszpanii), natomiast główne instalacje do syntezy jądrowej są
budowane w Cadarache (we Francji) (zob. rys. 2).

Rys. 2 – Wspólne przedsięwzięcia w Unii Europejskiej w 2019 r.

Belgia, Bruksela
SESAR
„CZYSTE NIEBO”
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luksemburg
EuroHPC

Francja, Cadarache
ITER
Hiszpania, Barcelona
F4E

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Modele zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami

12 Większość wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, IMI, FCH, BBI, S2R) działa

w oparciu o model dwustronny, polegający na tym, że Komisja i podmioty z branży
(a w niektórych przypadkach podmioty badawcze) wchodzą w skład rady zarządzającej
i wnoszą wkład na poczet działalności wspólnego przedsięwzięcia. Niektóre wspólne
przedsięwzięcia (ECSEL, SESAR i EuroHPC) przyjęły z kolei model trójstronny, co
oznacza, że w skład rady zarządzającej wchodzą państwa członkowskie lub instytucje
międzyrządowe, Komisja i podmioty z branży, które wnoszą też wkład na rzecz
działalności wspólnego przedsięwzięcia.

Działalność badawcza wspólnych przedsięwzięć w ramach 7PR
i programu „Horyzont 2020” jest finansowana zarówno przez
UE, jak i przez partnerów z branży i partnerów badawczych

13 W przypadku wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty z 7PR i programu

„Horyzont 2020” wkład na rzecz finansowania działań z zakresu badań naukowych
i innowacji wnoszą zarówno UE, jak i partnerzy z branży oraz partnerzy badawczy.
o

UE (reprezentowana przez Komisję) zapewnia środki finansowe z 7PR i z programu
„Horyzont 2020”, współfinansując realizowane przez wspólne przedsięwzięcia
projekty z zakresu badań naukowych i innowacji 2.

o

Partnerzy z branży i partnerzy badawczy wnoszą wkłady niepieniężne, wdrażając
działania z zakresu badań naukowych i innowacji, na rzecz których zainwestowali
własne zasoby finansowe, zasoby kadrowe, aktywa i technologie.

o

Zarówno UE, jak i partnerzy z sektora prywatnego pokrywają w równym stopniu
koszty administracyjne wspólnych przedsięwzięć.

14 Jeśli chodzi o poprzednie wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013, wspólne

przedsięwzięcia wydatkowały środki w wysokości około 3,6 mld euro, czyli
w przybliżeniu 7% łącznego budżetu 7PR. Jako że wysokość wkładu niepieniężnego
wnoszonego przez partnerów prywatnych musi co najmniej odpowiadać wysokości
dofinansowania unijnego, wspomniane środki unijne w wysokości 3,6 mld euro spełniły
2

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR otrzymało także finansowanie z programu na rzecz
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w okresie obowiązywania poprzednich
wieloletnich ram finansowych (WRF na lata 2007–2013) oraz z instrumentu „Łącząc Europę”
w ramach obecnych WRF na lata 2014–2020.
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funkcję dźwigni finansowej i umożliwiły pozyskanie finansowania w wysokości około
8,7 mld euro na rzecz projektów z zakresu badań naukowych i innowacji realizowanych
w ramach 7PR.

15 Jeśli chodzi o obecne wieloletnie ramy finansowe (2014–2020), wspólne

przedsięwzięcia rozporządzają środkami w wysokości około 7,2 mld euro, czyli 10%
łącznego budżetu programu „Horyzont 2020”. Jak pokazano na rys. 3., środki te pełnią
funkcję dźwigni finansowej i pozwalają na realizację projektów z zakresu badań
naukowych i innowacji na kwotę około 17 mld euro w tych obszarach programu
„Horyzont 2020”, które są przypisane wspólnym przedsięwzięciom.

Rys. 3 – Współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach
programu „Horyzont 2020” i wkłady niepieniężne wniesione przez
członków prywatnych pozyskane dzięki temu finansowaniu

„Horyzont 2020”
76,4 mld EUR

Wkład pieniężny
UE
7,2 mld EUR
Wkłady niepieniężne na
rzecz działalności
operacyjnej wniesione
przez innych członków
6,7 mld EUR
Wkłady niepieniężne na
rzecz działań
dodatkowych wniesione
przez innych członków
3,1 mld EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

16 W przypadku działań w ramach programu „Horyzont 2020” kwota zarówno

wkładu pieniężnego UE, jak i wkładów niepieniężnych wnoszonych przez partnerów
prywatnych na rzecz projektów z zakresu badań naukowych i innowacji jest określona
w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia, jak pokazano na rys. 4.
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Rys. 4 – Wkłady członków w okresie działania wspólnych przedsięwzięć (w mln EUR)
Program „Horyzont 2020”

7PR i TEN-T
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ECSEL
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S2R

Maksymalny wkład UE

Minimalny wkład członków z branży na rzecz działalności wspólnych przedsięwzięć

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Minimalny wkład członków z branży na rzecz działań dodatkowych

Wkład innych partnerów
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17 W ramach programu „Horyzont 2020” istnieją dwa rodzaje wkładów wnoszonych

przez członków prywatnych. W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć
członkowie prywatni wnoszą wkład o określonej minimalnej wartości na poczet
łącznych kosztów projektów danego wspólnego przedsięwzięcia z zakresu badań
naukowych i innowacji. Wysokość tego wkładu jest równa różnicy między łącznymi
kosztami projektu a poziomem dofinansowania unijnego. W przypadku czterech
wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R) członkowie prywatni są
również zobowiązani do wniesienia wkładów niepieniężnych o określonej minimalnej
wartości na rzecz tzw. działań dodatkowych wykraczających poza program prac
wspólnych przedsięwzięć, lecz przyczyniających się do realizacji ich celów.

18 W 2019 r. łączny budżet (środki na płatności) wszystkich wspólnych przedsięwzięć
wyniósł około 1,9 mld euro (w 2018 r. – 2 mld euro), w tym budżet (środki na
płatności) siedmiu wspólnych przedsięwzięć realizujących działania w ramach
programów badawczych sięgnął 1,2 mld euro (w 2018 r. – 1,2 mld euro), a budżet
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E – 0,7 mld euro (w 2018 r. – 0,8 mld euro).

19 Na koniec 2019 r. we wspólnych przedsięwzięciach działających w ramach

programu „Horyzont 2020” zatrudnionych było 229 pracowników (zatrudnionych na
czas określony i pracowników kontraktowych) oraz ośmiu oddelegowanych ekspertów
krajowych (w 2018 r. – 225 pracowników i siedmiu oddelegowanych ekspertów
krajowych). We Wspólnym Przedsięwzięciu F4E zatrudnionych było 437 pracowników
(urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników
kontraktowych) oraz dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych (w 2018 r. – 442
pracowników).
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Procedura udzielania absolutorium

20 Przebieg procedury corocznego udzielania absolutorium przedstawiono na rys. 5.
Rys. 5 – Procedura corocznego udzielania absolutorium
Trybunał przyjmuje
wstępne ustalenia
dotyczące wspólnych
przedsięwzięć

Trybunał przekazuje
Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie swoje sprawozdanie
roczne z kontroli wspólnych
przedsięwzięć, obejmujące
poświadczenie wiarygodności

Rada przyjmuje zalecenia
dotyczące udzielenia
absolutorium wspólnym
przedsięwzięciom i przekazuje je
Parlamentowi

Do 1 czerwca roku n+1

Do 15 listopada roku n+1

Do połowy lutego roku n+2

Do 1 marca roku n+1

Do 1 lipca roku n+1

Wspólne przedsięwzięcia
przekazują wstępne
wersje swoich sprawozdań
finansowych Trybunałowi

Wspólne
przedsięwzięcia
przyjmują sprawozdania
finansowe w
ostatecznej wersji

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Między grudniem roku n+1
a końcem stycznia roku n+2

Do końca marca roku
n+2

Wysłuchania dyrektorów
wspólnych przedsięwzięć przed
Komisją Kontroli Budżetowej
Parlamentu Europejskiego (CONT)
i Komitetem Budżetowym Rady

Przyjęcie sprawozdań
Parlamentu na sesji
plenarnej – Parlament
decyduje o udzieleniu
absolutorium lub jego
odroczeniu
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Kontrola przeprowadzona przez
Trybunał
21 Zgodnie z wymogami art. 287 TFUE Trybunał zbadał sprawozdania finansowe

ośmiu wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R
i F4E) za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz legalność i prawidłowość
(zgodność) transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.

Korzystanie z wyników pracy innych podmiotów

22 Do celów kontroli wiarygodności sprawozdań finansowych wspólnych

przedsięwzięć Trybunał oparł swoją opinię na końcowych sprawozdaniach z audytu
sporządzonych przez niezależnego audytora zewnętrznego wykonującego audyt na
zlecenie wspólnych przedsięwzięć. W przypadku każdego wspólnego przedsięwzięcia
kontrolerzy Trybunału zbadali jakość prac przeprowadzonych przez audytorów
zewnętrznych obejmujących obszary najbardziej podatne na błędy.

23 Do celów kontroli, czy płatności leżące u podstaw sprawozdań finansowych były
zgodne z przepisami, Trybunał uwzględnił prace wykonane przez innych audytorów.
Kontrolerzy Trybunału ocenili zatem i przetestowali systemy kontroli wewnętrznej
wspólnych przedsięwzięć. Wzięli także pod uwagę rezultaty dokonanego przez siebie
przeglądu audytów ex post przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu Komisji,
które dotyczyły płatności z tytułu udzielenia dotacji w ramach programu „Horyzont
2020”.

Ocena ryzyka przeprowadzona przez Trybunał

24 W corocznej kontroli sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za

2019 r. oraz transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań Trybunał uwzględnił ocenę
ryzyka przeprowadzoną przez siebie w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć. Jej
wyniki omówiono pokrótce poniżej.
o

Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał uznał, że ryzyko dla wiarygodności rocznych
sprawozdań finansowych jest niskie. Ocenę ryzyka w przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E zmieniono jednak na „średnie” ze względu na istotną zmianę
wprowadzoną w 2018 r. w zasadach (polityce) rachunkowości. Sprawozdania
finansowe wspólnych przedsięwzięć są sporządzane z zastosowaniem zasad
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rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na
powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora
publicznego. Liczba istotnych błędów wykrytych w przeszłości była niewielka.
o

Ryzyko związane z legalnością i prawidłowością płatności z tytułu kosztów
osobowych oraz kosztów administracyjnych uznano za niskie. Za zarządzanie
wynagrodzeniami odpowiada Urząd Administracji i Wypłacania Należności
Indywidualnych działający w strukturach Komisji (PMO), a kontrola wynagrodzeń
jest przeprowadzana przez Trybunał w ramach szczegółowych ocen wydatków
administracyjnych. W minionych latach w kosztach osobowych nie wykryto
żadnych istotnych błędów.

o

Ryzyko dla legalności i prawidłowości procedur naboru było zasadniczo niskie, ale
uznano je za średnie w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E, gdyż
w przeszłości wykryto poważne uchybienia w stosowanych przez nie procedurach
naboru. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię pracowników tymczasowych,
z których usług wspólne przedsięwzięcia korzystały w 2019 r.

o

W przypadku płatności okresowych i końcowych z tytułu umów o udzielenie
dotacji ryzyko oceniono ogólnie jako średnie, gdyż płatności te oparte są na
zasadniczo skomplikowanych deklaracjach kosztów poniesionych przez
beneficjentów. Ponadto w przypadku płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji
w ramach programu „Horyzont 2020” świadectwa kontroli sprawozdań
finansowych są wymagane od beneficjentów dopiero na etapie płatności
końcowych (zasada wzajemnego zaufania).

o

W przypadku płatności z tytułu zawartych umów lub postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego ryzyko oceniono jako niskie w odniesieniu do tych
wspólnych przedsięwzięć, które realizują działania na podstawie 7PR lub
programu „Horyzont 2020”, ze względu na ograniczoną liczbę prowadzonych
przez nie postępowań tego typu. Ryzyko to uznano za średnie w przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E, które przeprowadza głównie złożone
postępowania o udzielenie zamówień o dużej wartości, a także w przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, które dopiero w 2019 r. ustanowiło
procedury udzielania zamówień.
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o

Z kolei w odniesieniu do zarządzania budżetem ryzyko oceniono jako niskie do
średniego ze względu na wieloletni, złożony charakter działań finansowanych
z dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” oraz projektu ITER. Ryzyko dla
należytego zarządzania finansami także oceniono jako niskie do średniego
i stwierdzono, że występuje ono głównie w obszarze projektowania dotacji oraz –
w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E – w obszarze zarządzania zasobami
kadrowymi i projektami.
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Ogólne wyniki corocznej kontroli
wspólnych przedsięwzięć za rok
budżetowy 2019
W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć wydano
opinie bez zastrzeżeń…
… na temat rocznych sprawozdań finansowych, przy czym w przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E opinię opatrzono objaśnieniem
uzupełniającym dotyczącym wkładu UE na rzecz projektu ITER

25 Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do rocznych sprawozdań

finansowych wszystkich wspólnych przedsięwzięć. W opinii Trybunału sprawozdania te
przedstawiają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową
wspólnych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji i przepływy
pieniężne za zakończony tego dnia rok, zgodnie z przepisami odpowiednich
regulaminów finansowych oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez
księgowego Komisji.

26 Podobnie jak w poprzednich latach, wydana przez Trybunał opinia pokontrolna
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia F4E za
2019 r. jest opatrzona objaśnieniem uzupełniającym 3 mającym zwrócić uwagę na
poniższe kwestie.
o

W listopadzie 2016 r. Rada ITER zatwierdziła nowe założenia projektu ITER,
zgodnie z którymi uzyskanie pierwszej plazmy 4 i rozpoczęcie etapu operacyjnego
przewiduje się na 2025 r., natomiast zakończenie etapu budowy wyznaczono na
2035 r. Nowo ustalone terminy uważa się za najwcześniejsze możliwe do

3

Objaśnienie uzupełniające ma zwrócić uwagę na kwestię, która nie została w istotny sposób
zniekształcona w sprawozdaniu finansowym, ale ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia
tego sprawozdania przez odbiorców.

4

Uzyskanie pierwszej plazmy stanowi etap budowy instalacji do przeprowadzania reakcji
termojądrowych, który umożliwi testowanie podstawowych komponentów maszyny. Jest to
jednocześnie moment, w którym rozpoczyna się etap operacyjny.
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dotrzymania pod względem technicznym. W poprzednich założeniach z 2010 r.
przewidywano, że etap budowy zostanie zakończony w 2020 r.
o

W następstwie ponownego obliczenia wkładu w etap budowy projektu Wspólne
Przedsięwzięcie F4E zmieniło jego wysokość na kwotę 12 mld euro (według
wartości z 2008 r.), co stanowi wzrost w stosunku do kwoty 6,6 mld euro (według
wartości z 2008 r.) zatwierdzonej przez Radę UE w 2010 r. W tych najnowszych
szacunkach nie wzięto pod uwagę nieprzewidzianych zdarzeń, mimo sugestii ze
strony Komisji, by w harmonogramie uwzględnić potencjalne nieprzewidziane
opóźnienia mogące wynieść do 24 miesięcy oraz możliwość wzrostu budżetu
o 10–20%.

o

W kwietniu 2018 r.5 Rada UE upoważniła Komisję do zatwierdzenia nowych
założeń ITER w imieniu Euratomu i potwierdziła swoje zobowiązanie do
udostępnienia zasobów w ramach pułapów kolejnych wieloletnich ram
finansowych, bez uszczerbku dla wszelkich późniejszych negocjacji WRF
prowadzonych w celu ustalenia szczegółów przyszłego finansowania.

o

W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE i z Euratomu.
Okres przejściowy przeznaczony na negocjacje dotyczące nowej umowy
partnerstwa Zjednoczonego Królestwa z Euratomem kończy się 31 grudnia 2020 r.
Wynik negocjacji może wywrzeć istotny wpływ na działalność Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E po 2020 r. i na projekt ITER.

o

Choć podjęto właściwe kroki w celu poprawy zarządzania wkładem Wspólnego
Przedsięwzięcia w etap budowy projektu i nadzoru nad nim, wciąż istnieje ryzyko
dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektu w stosunku do
obowiązujących zatwierdzonych założeń.

… na temat dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych
wspólnych przedsięwzięć

27 W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć Trybunał wydał opinie bez

zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
ich rocznych sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

5

Kwota 6,6 mld euro (według wartości z 2008 r.) przyjęta przez Radę UE w 2010 r. stanowi
obecnie limit wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia do 2020 r.
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… na temat płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych
wspólnych przedsięwzięć

28 W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć Trybunał wydał opinie bez

zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
ich rocznych sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

29 Na rys. 6 zestawiono opinie Trybunału na temat rocznych sprawozdań

finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz legalności i prawidłowości transakcji
(dochodów i płatności) leżących u ich podstaw wydane w latach 2017–2019.

Rys. 6 – Zmiany w opiniach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć wydanych w latach 2017–2019
Opinie w odniesieniu do 8 wspólnych przedsięwzięć
Płatności
Dochody
Sprawozdanie finansowe

2017

2018

2019
Opinia
bez zastrzeżeń
z zastrzeżeniem
negatywna

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W swoich uwagach Trybunał wskazuje obszary, w których
możliwe jest wprowadzenie usprawnień

30 Nie podważając swoich opinii, Trybunał sformułował uwagi na temat różnych

kwestii wymagających wprowadzenia usprawnień w obszarach zarządzania budżetem
i finansami, wkładów niepieniężnych, ram kontroli wewnętrznej i monitorowania
w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji, procedur udzielania
zamówień, polityki kadrowej i należytego zarządzania finansami.

Nadal występują niedociągnięcia w rocznym planowaniu płatności

31 Główną trudność w planowaniu budżetowym środków na płatności i ich

monitorowaniu wciąż stanowiła konieczność planowania przez wspólne
przedsięwzięcia szeroko zakrojonych wieloletnich projektów badawczych
finansowanych z dotacji. Mając na względzie potrzeby wspólnych przedsięwzięć,

23
niewykorzystane środki na płatności mogą zostać wprowadzone do budżetu w ciągu
kolejnych trzech lat budżetowych. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia BBI
znaczący wzrost poziomu niewykorzystanych środków na płatności na koniec 2019 r.
w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” był
w dużej mierze spowodowany przez nieoczekiwane opóźnienia w realizacji projektów
w 2019 r. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL niski, nieprzekraczający 50%
poziom wykonania budżetu (tj. środków na płatności) w odniesieniu do projektów
z 7PR był z kolei spowodowany głównie opóźnieniami w wydawaniu przez krajowe
organy finansujące świadectw zakończenia projektu w przypadku działań w ramach
7PR będących w trakcie realizacji.

Osiągnięty przez wspólne przedsięwzięcia poziom wykonania budżetu
sięgnął 90% w odniesieniu do działań w ramach 7PR i TEN-T

32 Do wspólnych przedsięwzięć, które realizowały działania w ramach 7PR i TEN-T

(WRF na lata 2007–2013), należą SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH i ECSEL. W 2019 r.
tylko w przypadku trzech wspólnych przedsięwzięć (IMI, FCH i ECSEL) działania
w ramach 7PR wciąż były w ostatniej fazie wdrażania. Na koniec 2019 r. wkłady
członków na rzecz tych działań stanowiły średnio 90% docelowych wkładów
przewidzianych w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia (zob.
tabela 1).
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Tabela 1 – 7PR i TEN-T – wkłady członków (w mln EUR)

Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)

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

Łącznie

Wspólne
przedsięwzięcia
w ramach 7PR

1 984,3
SESAR 1
1 400,0 „Czyste Niebo 1”
IMI 1
2 000,0
940,0
FCH1
ECSEL
2 439,9
(Artemis/Eniac)
8 764,2
Łącznie

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

UE

Inni
członkowie

Łącznie

Wskaźnik
wykonania

UE

Inni
członkowie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)

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 W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR nadwyżka wkładów pieniężnych

wniesionych przez członków wynosiła 30,7 mln euro na koniec 2019 r., przy czym
23,8 mln euro z tej kwoty stanowiły niewykorzystane środki pochodzące z wkładów
pieniężnych w ramach 7PR. Wobec braku praktycznych rozwiązań umożliwiających ich
wcześniejszy zwrot środki te pozostają we Wspólnym Przedsięwzięciu, lecz nie są
wykorzystywane na projekty badawcze.

Spadło tempo realizacji przez niektóre wspólne przedsięwzięcia działań
w ramach programu „Horyzont 2020”

34 Siedem wspólnych przedsięwzięć wdrażających działania z programu „Horyzont

2020” to: SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R. Planowany okres ich
działalności to 10 lat (2014–2024). Na koniec 2019 r., po upływie ponad połowy okresu
realizacji działań w ramach programu „Horyzont 2020”, wymienione wyżej wspólne
przedsięwzięcia wdrożyły średnio 51% przypisanych im działań z tego programu
i związanych z nimi działań dodatkowych. Odsetek ten wynosi 44%, jeśli nie uwzględni
się działań dodatkowych. Niektóre wspólne przedsięwzięcia nie poczyniły jednak
spodziewanych postępów w realizacji programu i nie osiągnęły wartości docelowych
w zakresie wkładów wyznaczonych w ustanawiających je rozporządzeniach (zob.
tabela 2).

35 W przypadku czterech wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R)

członkowie prywatni są zobowiązani – na mocy odnośnych rozporządzeń
ustanawiających – do wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci działań
dodatkowych wykraczających poza program prac danego wspólnego przedsięwzięcia,
lecz przyczyniających się do realizacji jego celów. W rozporządzeniach ustanawiających
określono, jaki ma być minimalny poziom tych wkładów wniesionych do momentu
zakończenia programu „Horyzont 2020”. Jak pokazano w tabeli 2, według stanu na
koniec 2019 r. wkłady wniesione przez członków prywatnych miały głównie postać
deklaracji kosztów własnych poniesionych na rzecz działań dodatkowych. Wkłady
niepieniężne na rzecz działań dodatkowych nie wchodzą w zakres kontroli Trybunału,
jako że nie ma obowiązku ujmowania ich w rocznych sprawozdaniach finansowych.

36 Na koniec 2019 r. wkłady wniesione przez partnerów prywatnych osiągnęły

wysokość 5,1 mld euro (tj. 52% łącznej wartości wkładów uzgodnionej na poziomie
9,8 mld euro). Na tę sumę składała się kwota w wysokości 2,4 mld euro odpowiadająca
wkładom niepieniężnym na rzecz działalności operacyjnej wspólnych przedsięwzięć
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w ramach programu „Horyzont 2020” 6 i kwota w wysokości 2,7 mld euro stanowiąca
wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych. Oznacza to, że w przypadku
prywatnych członków wskaźnik wykonania w odniesieniu do wkładów niepieniężnych
na rzecz działań operacyjnych sięgnął średnio 36% wartości docelowych określonych
w rozporządzeniach ustanawiających, a w odniesieniu do wkładów niepieniężnych na
rzecz działań dodatkowych – niemal 85% (zob. tabela 2).

6

Tylko około 0,9 mld euro z tej kwoty (38%) zostało poświadczone do końca 2019 r.

27

Tabela 2 – „Horyzont 2020” – wkłady członków (w mln EUR)

Łącznie

585,0

1 000,0

nie dotyczy

1 755,0

1 228,5

965,3

1 638,0

1 425,0

nie dotyczy

3 063,0

665,0

95,0

285,0

1 185,0

1 657,5

975,0
398,0
7 201,0

975,0
350,0
6 731,0

Wspólne
przedsięwzięcia
w ramach
programu
„Horyzont 2020”

1 585,0

SESAR 2020

UE

Przeniesione i
Zatwierdzone
niezatwierdzone
wkł. niep.
wkł. niep. dział.
dział. op.
op.

331,0

186,5

179,3

1 139,7

292,7

320,1

IMI2

423,7

232,1

144,2

1 045,0

FCH2

420,0

5,4

32,7

nie dotyczy

2 842,5

ECSEL

681,5

117,4

705,4

1 755,0
120,0
3 125,3

3 705,0
868,0
17 057,3

BBI
S2R
Łącznie

414,6
221,7
3 632,2

29,9
76,8
940,8

52,0
74,6
1 508,3

3 948,8 „Czyste Niebo 2”

(1) Wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych wspólnych przedsięwzięć
(2) Wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych poza planem prac wspólnych przedsięwzięć

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

Wkł.
niep.
dział.
dod.
nie
dotyczy
899,9
nie
dotyczy
667,0
nie
dotyczy
916,1
182,5
2 665,5

Łącznie

Wskaźnik wykonania
bez uwzględn.
wkładów niepieniężn.
na rzecz działań
dodatk.

UE

Wkł. niep.
Wkł. niep.
dział. op.
dział. dod.
wniesione
wniesione
przez innych przez innych
członków (1) członków (2)

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Wskaźnik wykonania
z uwzględn. wkładów
niepieniężn. na rzecz
działań dodatk.

Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

696,8

44%

44%

2 652,4

67%

59%

800,0

26%

26%

1 125,1

108%

60%

1 504,3

53%

53%

1 412,6
555,7
8 746,9

38%
64%
51%

25%
50%
44%
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37 W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, mimo że w 2018 r. rozporządzenie

ustanawiające zostało rozmyślnie zmienione w celu umożliwienia członkom z branży
uwzględniania wkładów pieniężnych na poziomie projektów, nadal istnieje duże
ryzyko, że przed końcem programu BBI członkowie ci nie osiągną minimalnej
wymaganej kwoty wkładów pieniężnych na rzecz działalności operacyjnej w wysokości
182,5 mln euro. W rezultacie pod koniec 2018 r. Komisja (DG RTD) podjęła decyzję
o zmniejszeniu budżetu tego wspólnego przedsięwzięcia na 2020 r., mającego wynosić
205 mln euro, o 140 mln euro.

38 Według stanu na koniec 2019 r. wspólne przedsięwzięcia ukończyły już większość
procedur związanych z zaproszeniami do składania wniosków w celu realizacji
przypisanych im działań w ramach programu „Horyzont 2020” (zob. tabela 3).

Tabela 3 – „Horyzont 2020” – zobowiązania w zakresie
współfinansowania wspólnych przedsięwzięć (w mln EUR)
Przyznane dotacje / podpisane
umowy o udzielenie dotacji
(według stanu na 31.12.2019 r.)

Wkłady wniesione przez UE
(zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi)

UE ogółem

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

maksymalne
zarząd
współfinansowanie
Wspólnego
Wspólnego
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

wspólne
współfinansowanie
przedsięwzięcia
Wspólnego
w ramach
Przedsięwzięcia, na
programu
które zaciągnięto
„Horyzont 2020”
zobowiązania
SESAR 2020
„Czyste Niebo 2”
IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
Łącznie

498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

Wskaźnik
wdrożenia
programu
90%
89%
75%
83%
71%
63%
78%
78%

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

Mechanizmy kontroli wewnętrznej w związku z płatnościami z tytułu
udzielenia dotacji były zasadniczo skuteczne

39 Wspólne przedsięwzięcia ustanowiły wiarygodne procedury kontroli ex ante

oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Są one ponadto
zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. wspólne przedsięwzięcia
(z wyjątkiem Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL) wdrożyły te nowe ramy kontroli
wewnętrznej, a także opracowały kluczowe wskaźniki kontroli dla wszystkich zasad
kontroli, tak aby móc oceniać skuteczność swoich działań kontrolnych i wykrywać

29
uchybienia w kontroli. Ustanowienie ram kontroli wewnętrznej należy jednak
traktować jako proces będący nadal w toku, którego jakość zależy od nieustannego
doskonalenia kluczowych wskaźników kontroli wspólnych przedsięwzięć i corocznej
samooceny.

40 W odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach 7PR

wszystkie wspólne przedsięwzięcia (z wyjątkiem Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL)
zgłosiły na podstawie wyników audytów ex post na koniec 2019 r., że poziom błędu
rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia ECSEL obliczenie odrębnego poziomu błędu rezydualnego
w odniesieniu do płatności w ramach 7PR nie było możliwe ze względu na znaczne
zróżnicowanie metod i procedur stosowanych przez krajowe organy finansujące
w państwach uczestniczących. Poziom błędu rezydualnego ustalony przez DG RTD dla
całego programu 7PR wyniósł jednak 3,52% na koniec 2019 r. Z uwagi na niski odsetek
płatności w ramach 7PR w 2019 r. (około 11%) uznaje się, że poziom błędu
rezydualnego dla wszystkich płatności z tytułu działalności operacyjnej dokonanych
w tym roku przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL nie przekroczył progu istotności.

41 W odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach

programu „Horyzont 2020” wszystkie wspólne przedsięwzięcia realizujące projekty
z tego programu zadeklarowały na podstawie wyników audytów ex post
przeprowadzonych przez działającą w strukturach Komisji Wspólną Służbę Audytu na
koniec 2019 r., że poziom błędu rezydualnego był poniżej progu istotności
wynoszącego 2%.

Przeprowadzona przez Trybunał na poziomie beneficjentów kontrola
próby płatności z tytułu udzielenia dotacji za 2019 r. potwierdziła wyniki
z audytów ex post w odniesieniu do zadeklarowanych kosztów
osobowych

42 W 2018 i 2019 r. Trybunał dokonał przeglądu próby audytów ex post

przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu i audytorów zewnętrznych, którym
zleciła ona to zadanie. Jak opisano w odnośnych rozdziałach sprawozdań rocznych
Trybunału za 2018 i 2019 r. 7, przegląd ten wykazał występowanie różnic metodycznych

7

Zob. rozdział 5 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r. (pkt 5.31–5.34) oraz rozdział 4
sprawozdania rocznego Trybunału za 2019 r. (pkt 4.28 i 4.29), w których kontrolerzy
zauważyli, że – inaczej niż w przypadku metody obliczeniowej stosowanej przez Trybunał –
reprezentatywny odsetek błędu w odniesieniu do poszczególnych objętych audytem
transakcji w ramach programu „Horyzont 2020” obliczany jest przez Wspólną Służbę Audytu
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i uchybień pod względem jakości audytu, co wiązało się z zaniżeniem poziomu błędu
w odniesieniu do płatności w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponadto nie da się
bezpośrednio porównać poziomu błędu rezydualnego zgłoszonego w rocznych
sprawozdaniach z działalności przez siedem wspólnych przedsięwzięć realizujących
działania w ramach programu „Horyzont 2020” z poziomem błędu podanym
w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2019 r. w odniesieniu do wydatków Komisji na
badania naukowe 8.

43 W związku z powyższym Trybunał zmodyfikował swoje podejście kontrolne

w ramach kontroli wspólnych przedsięwzięć za 2019 r. i uzyskał pożądany poziom
pewności, uzupełniwszy audyty ex post szczegółową kontrolą u beneficjentów
(badaniem bezpośrednim) w odniesieniu do próby transakcji płatniczych wspólnych
przedsięwzięć. Transakcje te zostały losowo dobrane do próby (z wykorzystaniem
metody doboru próby na podstawie jednostki monetarnej) z populacji wszystkich
okresowych i końcowych płatności z tytułu udzielenia dotacji dokonanych w 2019 r.
przez siedem wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty z 7PR i programu
„Horyzont 2020”. W wyniku szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Trybunał
potwierdzono występowanie systemowych błędów związanych z zadeklarowanymi
kosztami osobowymi, które wykryli także i zgłosili audytorzy przeprowadzający
wcześniej audyty ex post.

Uchybienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami
ludzkimi i projektami przez Wspólne Przedsięwzięcie F4E zagrażają jego
skuteczności operacyjnej

44 Przeprowadzona przez Trybunał kontrola zgodności w odniesieniu do

postępowań o udzielenie zamówienia o dużej wartości zrealizowanych przez Wspólne

na podstawie łącznej kwoty zadeklarowanych kosztów, a nie na podstawie kwoty
odpowiadającej pozycjom kosztów wchodzącym w skład próby objętej szczegółowym
audytem i audytami sprawdzającymi.
8

W poziomie błędu rezydualnego obliczanym przez wspólne przedsięwzięcia (na podstawie
wyników audytów ex post oraz zgodnie ze wzorem przedstawionym w strategii audytów
ex post programu „Horyzont 2020” przyjętej przez Wspólną Służbę Audytu) uwzględnia się
korektę wszystkich błędów wykrytych w płatnościach objętych audytem, a także korektę
błędów systemowych w płatnościach nieobjętych audytem w przypadku beneficjentów
objętych audytem – korekt tych nie uwzględnia się natomiast w poziomie błędu obliczanym
przez Trybunał.
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Przedsięwzięcie F4E wykazała niedociągnięcia w zakresie planowania i ewaluacji, które
mogły zniechęcić potencjalnych wykonawców do składania ofert.

45 W ramach ósmej oceny rocznej Wspólnego Przedsięwzięcia F4E panel ekspertów

wykrył szereg problemów i zagrożeń na poziomie wyższej kadry kierowniczej
i w zakresie kultury korporacyjnej. Zaobserwował on ponadto, że Wspólne
Przedsięwzięcie F4E w coraz większym stopniu korzysta z zasobów pracowników
kontraktowych lub pracowników tymczasowych świadczących usługi w ramach
struktur Wspólnego Przedsięwzięcia, aby sprostać ograniczeniom w planie zatrudnienia
dotyczącym pracowników etatowych, także w przypadku stanowisk uważanych za
kluczowe pod względem kompetencji. W 2019 r. liczba takich pracowników wynosiła
289, tj. odpowiadała 62% liczby pracowników etatowych według planu zatrudnienia.

46 W 2019 r. grupa ad hoc powołana przez radę zarządzającą Wspólnego

Przedsięwzięcia F4E przeprowadziła przegląd stosowanego systemu sprawozdawczości
i zaproponowała wprowadzenie systemu zarządzania wartością wypracowaną 9, co
rada zarządzająca zatwierdziła.
Zaproponowany system zarządzania wartością wypracowaną nie uwzględnia jednak
wszystkich zaleceń niezależnych ekspertów i nie zapewnia jasnych informacji co do
tego, jakiego rodzaju postęp techniczny został osiągnięty w związku z dotychczas
poniesionymi kosztami, biorąc pod uwagę łączne zobowiązania Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E dotyczące dostaw na rzecz projektu ITER.

Działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia z kontroli
z poprzednich lat

47 W większości przypadków wspólne przedsięwzięcia podjęły działania naprawcze

w związku z uwagami i komentarzami zawartymi w specjalnych sprawozdaniach
rocznych Trybunału z poprzednich lat. Jak pokazano na rys. 7, w 2019 r. podjęto
działania naprawcze w odniesieniu do 26 uwag, w przypadku których do końca 2018 r.
9

System zarządzania wartością wypracowaną pomaga kierownikom projektu zmierzyć wyniki
osiągane w ramach projektów. Jest to proces systematycznego monitorowania, w ramach
którego w oparciu o porównanie prac wykonanych i zaplanowanych stwierdza się
ewentualne odchylenia w postępach osiągniętych w ramach projektu. System ten stosuje
się na potrzeby kontroli kosztów i zgodności z harmonogramem, a także do uzyskania
danych ilościowych potrzebnych w procesie decyzyjnym projektu. Nieodzownym
komponentem systemu zarządzania wartością wypracowaną jest poziom wyjściowy
projektu, który służy za punkt odniesienia dla wszystkich działań związanych z tym
systemem.
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nie poczyniono żadnych kroków. W odniesieniu do 20 uwag (77%) działania te
ukończono, natomiast sześć uwag (23%) na koniec 2019 r. wciąż wymagało kontynuacji
działań naprawczych 10. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono
w załącznikach do rozdziału 3 pełnej wersji sprawozdania.

Rys. 7 – Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w odpowiedzi
na uwagi z poprzednich lat
Działania w
trakcie realizacji
23 %

Działania
ukończone
77 %

Działania ukończone
Działania w trakcie realizacji
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

10

Uwaga: W przypadku wspólnych przedsięwzięć „Czyste Niebo”, IMI, FCH i F4E w czasie
kontroli za 2019 r. wspólne przedsięwzięcia ukończyły działania naprawcze w odniesieniu
do wszystkich uwag z poprzednich lat.
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Inne kontrole i przeglądy dotyczące
wspólnych przedsięwzięć
48 W 2019 r. poza sprawozdaniem rocznym dotyczącym rocznych sprawozdań

finansowych wspólnych przedsięwzięć Trybunał opublikował także szereg sprawozdań
specjalnych i przeglądów, które odnosiły się do wspólnych przedsięwzięć (zob. rys. 8).
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Rys. 8 – Wyniki kontroli przedstawione w innych niedawnych publikacjach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć
Dokument analityczny z 2019 r. pt.
„Unijne wsparcie na rzecz magazynowania
energii”

W dokumencie analitycznym opisano i przeanalizowano działania
unijne w obszarze technologii magazynowania energii, które
pozwalają reagować w sposób elastyczny na zaburzenia równowagi
będące skutkiem zwiększenia udziału w sieci elektroenergetycznej
energii ze źródeł odnawialnych o nieprzewidywalnej
charakterystyce, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna. Trybunał
skoncentrował się na inwestycjach finansowanych ze środków z
budżetu UE oraz wskazał siedem głównych wyzwań związanych z
unijnym wsparciem na rzecz opracowywania i wprowadzania
technologii magazynowania energii.
Komisja uznaje znaczenie efektywnych badań i wdrażania innowacji
w przyspieszaniu transformacji unijnego systemu energetycznego i
wprowadzaniu na rynek nowych technologii niskoemisyjnych. Od
2014 r. do października 2018 r. z podstawowego programu
badawczego Komisji „Horyzont 2020” udzielono dotacji w wysokości
1,34 mld euro na rzecz projektów dotyczących magazynowania
energii w sieci elektroenergetycznej lub mobilności niskoemisyjnej.
Trybunał ustalił, że Komisja podjęła wprawdzie działania w celu
uproszczenia programu „Horyzont 2020”, jednak nadal istnieją
możliwości, by jeszcze bardziej ograniczyć złożoność systemu
finansowania badań przez UE i zwiększyć poziom uczestnictwa
innowacyjnych przedsiębiorstw. Istnieje ponadto ryzyko, że UE nie
wspiera w wystarczającym stopniu wprowadzania na rynek
innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych,
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek
kontrolowanych można znaleźć na stronie internetowej
Trybunału eca.europa.eu.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 11/2019 pt.
„Unijne przepisy w sprawie modernizacji
zarządzania ruchem lotniczym wnoszą wartość
dodaną, lecz przyznane finansowanie w dużej
części nie było konieczne”

W 2005 r. UE uruchomiła program pod nazwą SESAR mający
na celu modernizację i harmonizację systemów i procedur
zarządzania ruchem lotniczym w całej Europie. Wcześniej
systemy tego rodzaju opracowywano zazwyczaj na szczeblu
krajowym. Ogółem UE przeznaczyła na rzecz projektu SESAR
na okres 2005–2020 kwotę 3,8 mld euro, w tym 2,5 mld euro
na wsparcie fazy wdrożenia wspomnianych systemów i
procedur.
W ramach kontroli Trybunał dokonał przeglądu działań
podjętych przez UE w ramach fazy rozmieszczania projektu
SESAR, który stanowi technologiczny filar inicjatywy
dotyczącej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Trybunał ustalił, że interwencja regulacyjna UE polegająca na
ustanowieniu wspólnych projektów wniosła wartość dodaną.
Stwierdził jednak, że finansowanie ze środków UE na rzecz
unowocześnienia zarządzania ruchem lotniczym w dużej
części nie było konieczne, a w zarządzaniu środkami
finansowymi występują pewne niedociągnięcia. Trybunał
sformułował też szereg zaleceń pod adresem Komisji
Europejskiej z myślą o usprawnieniu wsparcia na rzecz
unowocześnienia zarządzania ruchem lotniczym.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych,
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek
kontrolowanych można znaleźć na stronie internetowej
Trybunału eca.europa.eu.

Europejski Trybunał Obrachunkowy,
sprawozdanie specjalne nr 2/2020 pt.
„Instrument na rzecz MŚP – skuteczny i
innowacyjny program, przed którym stoją
wyzwania”
Instrument na rzecz MŚP został ustanowiony jako część programu
ramowego w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020” z myślą o
wspieraniu innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Jego celem jest rozwój i wykorzystywanie potencjału MŚP poprzez
eliminowanie luki w finansowaniu wczesnej fazy projektów
obciążonych wysokim ryzykiem oraz zwiększenie skali komercjalizacji
wyników badań przez sektor prywatny. Instrument ten jest
skierowany do innowacyjnych MŚP w Unii Europejskiej i 16
państwach stowarzyszonych, a jego łączny budżet na lata 2014–2020
wynosi 3 mld euro. W ramach instrumentu udzielane są dotacje
przedsiębiorstwom o dużym potencjale.
Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali, czy instrument
ukierunkowano na właściwy rodzaj MŚP, czy miał on szeroki zasięg
geograficzny, czy proces wyboru był skuteczny, a także czy Komisja
odpowiednio monitorowała wdrażanie instrumentu.
Trybunał ustalił, że instrument na rzecz MŚP zapewnia małym i
średnim przedsiębiorstwom skuteczne wsparcie w rozwijaniu
innowacyjnych projektów. Według ustaleń kontrolerów istnieje
jednak ryzyko, że środki z instrumentu są wykorzystywane do
wspierania działalności przedsiębiorstw, które mogłyby pozyskać
finansowanie na rynku. Kontrolerzy ustalili ponadto, że między
poszczególnymi krajami występują znaczne różnice w poziomie
uczestnictwa w instrumencie, a ponowne przedkładanie
odrzuconych wcześniej wniosków skutkuje znaczącym – i z czasem
coraz pokaźniejszym – uszczupleniem zasobów niezbędnych do
zarządzania i dokonywania oceny, nie wnosząc przy tym żadnej
wartości dodanej.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych,
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek
kontrolowanych można znaleźć na stronie internetowej
Trybunału eca.europa.eu.
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