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

Pełna nazwa

ARTEMIS

Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS w celu realizacji wspólnej
inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

CEF

Instrument „Łącząc Europę”

COSO

Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya

„Czyste Niebo”

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

DG RTD

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

EASA

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

ECSEL

Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne
w służbie wiodącej pozycji Europy”

ENIAC

Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC

EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

UE

Unia Europejska

EURATOM

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali

7PR

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

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

5

„Horyzont
2020”

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

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

INTOSAI

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli

ISA / MSRF

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej ustanowione
przez Międzynarodową Federację Księgowych

ISSAI

Międzynarodowe Standardy Międzynarodowej Organizacji
Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)

ITER

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy

WRF

Wieloletnie ramy finansowe

PMO

Urząd Administracji 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
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Rozdział 1
Wspólne przedsięwzięcia UE w kontekście kontroli
Trybunału

7

Wprowadzenie
1.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy został ustanowiony na mocy Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jako zewnętrzny kontroler finansów Unii
Europejskiej (UE). Działając w tym charakterze, pełni on funkcję niezależnego strażnika
interesów finansowych obywateli Unii i przyczynia się do poprawy zarządzania
finansami UE. Więcej informacji na temat pracy Trybunału można znaleźć w jego
sprawozdaniach z działalności, rocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu UE,
sprawozdaniach specjalnych, przeglądach horyzontalnych oraz opiniach w sprawie
nowych lub zmienionych przepisów unijnych bądź w sprawie innych decyzji mających
wpływ na zarządzanie finansami.

1.2. W ramach swoich uprawnień Trybunał przeprowadza coroczne badanie

sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć UE – organów realizujących
partnerstwa publiczno-prywatne ustanowione na mocy rozporządzeń Rady Unii
Europejskiej – oraz transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań finansowych.

1.3. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez

Trybunał kontroli wspólnych przedsięwzięć UE (zwanych dalej zbiorczo „wspólnymi
przedsięwzięciami”) za rok budżetowy 2019. Sprawozdanie ma następującą strukturę:
—

w rozdziale 1 omówiono wspólne przedsięwzięcia i charakter przeprowadzonej
kontroli;

—

w rozdziale 2 przedstawiono ogólne wyniki kontroli;

—

w rozdziale 3 zamieszczono poświadczenia wiarygodności dla każdego z ośmiu
wspólnych przedsięwzięć wraz z opiniami i uwagami Trybunału odnoszącymi się,
po pierwsze, do wiarygodności sprawozdań finansowych oraz, po drugie, do
legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw.
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Wspólne przedsięwzięcia UE
Partnerstwa publiczno-prywatne użytecznym narzędziem
prowadzenia badań naukowych i wspierania innowacji
w Europie

1.4. Jednym z głównych celów UE jest dążenie do podniesienia poziomu inwestycji

na rzecz badań naukowych, tak aby pobudzić konkurencyjność Unii. Do pięciu
najważniejszych celów strategii „Europa 2020”, przyjętej w 2010 r., należy
przeznaczenie 3% unijnego produktu krajowego brutto (PKB) na działalność badawczorozwojową (zob. rys. 1.1).

Rys. 1.1 – Wydatki krajowe brutto na badania naukowe i rozwój w UE-28
w latach 2003–2018 (jako odsetek PKB)
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Eurostatu (czerwiec 2020 r.).

1.5. W czerwcu 2005 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie pt. „Fostering Public-

Private R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness”, w którym
wezwała do tworzenia wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) stanowiących
specjalne ramy programowe umożliwiające realizację strategicznych programów
badawczych w konkretnych sektorach przemysłu z wykorzystaniem formy prawnej
wspólnego przedsięwzięcia (zob. rys. 1.2). Istotnym aspektem w tym kontekście było
nawiązanie współpracy z sektorem prywatnym i państwami członkowskimi w celu
uzyskania rezultatów, które byłyby trudno osiągalne dla państwa lub przedsiębiorstwa
działającego w pojedynkę.

9

Rys. 1.2 – Od strategicznych programów UE po wspólne przedsięwzięcia

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wspólne przedsięwzięcia działające
w oparciu o programy ramowe
w zakresie badań naukowych
1.6. Wspólne przedsięwzięcia działają na zasadzie partnerstwa między Komisją

a przedstawicielami danej branży i – w niektórych przypadkach – podmiotami
badawczymi lub organizacjami międzyrządowymi. Ich celem jest doprowadzenie do
tego, by wyniki projektów realizowanych w strategicznych obszarach badań i innowacji
częściej trafiały na rynek, a także zapewnienie ściślejszego powiązania między
badaniami naukowymi a rozwojem społecznym. Zostały ustanowione na podstawie
przepisów art. 187 TFUE lub – w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for
Energy” (F4E) – na podstawie art. 45–51 Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej.

1.7. Wspólne przedsięwzięcia mają postać partnerstw publiczno-prywatnych

posiadających osobowość prawną. Ich członkiem z sektora publicznego jest zazwyczaj
UE (reprezentowana przez Komisję), członkami z sektora prywatnego są natomiast
przedstawiciele danej branży, a także – w niektórych przypadkach – podmioty
badawcze. Status członka mogą posiadać także inni partnerzy (państwa uczestniczące,
organizacje międzynarodowe). Wspólne przedsięwzięcia przyjmują własny program
badań naukowych i przyznają finansowanie, głównie poprzez otwarte zaproszenia do
składania wniosków. Wyjątek pod tym względem stanowi Wspólne Przedsięwzięcie
F4E odpowiadające za wniesienie wkładu UE na rzecz międzynarodowego
eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER), największego na świecie
partnerstwa naukowego, którego celem jest wykazanie, że synteza jądrowa stanowi
rentowne i zrównoważone źródło energii.

1.8. Wspólne przedsięwzięcia są powszechnie rozpoznawalne i mają duży wpływ na

obszary o istotnym znaczeniu w codziennym życiu obywateli UE, np. sektor transportu,
energii, ochronę zdrowia, biogospodarkę i gospodarkę cyfrową. W niniejszym
sprawozdaniu Trybunał odnosi się do poszczególnych wspólnych przedsięwzięć,
używając akronimów, których wykaz przedstawiono na początku dokumentu.

1.9. Na podstawie siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju

technologicznego (7PR) Rada przyjęła – na wniosek Komisji – rozporządzenia
ustanawiające pierwsze sześć wspólnych przedsięwzięć (nazywanych początkowo
wspólnymi przedsiębiorstwami): Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania
Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR),
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Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo”, Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz
Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI),
Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych (FCH), Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC ustanowione w dziedzinie
nanoelektroniki i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS ustanowione w dziedzinie
systemów wbudowanych.

1.10. Okres funkcjonowania wszystkich wspólnych przedsięwzięć ustanowionych

w ramach 7PR wydłużono w 2014 r. w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”
dodatkowo o 10 lat, tj. do 2024 r. Całkowity wkład finansowy UE na rzecz wspólnych
przedsięwzięć podwoił się. Utworzono ponadto dwa nowe wspólne przedsięwzięcia –
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) i Wspólne Przedsięwzięcie
Shift2Rail (S2R) – natomiast Wspólne Przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC połączono,
tworząc jedno wspólne przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie
wiodącej pozycji Europy” (ECSEL)(zob. rys. 1.3).

Rys. 1.3 – Wspólne przedsięwzięcia UE – ewolucja w czasie
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Źródło: Komisja Europejska na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne przedsięwzięcia;
zmienione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wspólne przedsięwzięcia działające w oparciu o program
„Horyzont 2020”

1.11. Wymienione powyżej wspólne przedsięwzięcia odpowiadają za realizację

określonych elementów programu „Horyzont 2020” w dziedzinach: transportu („Czyste
Niebo 2”, Shift2Rail i SESAR), transportu i energii (FCH 2), ochrony zdrowia (IMI 2),
bioprzemysłu (BBI) oraz podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL). Główne cele
każdego z tych wspólnych przedsięwzięć wraz z odnośnymi poświadczeniami
wiarygodności przedstawiono w rozdziale 3.

1.12. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” opracowywane są

bardziej ekologiczne statki powietrzne nowych generacji. Jak dotąd do jego głównych
osiągnięć należą: demonstrator silnika z otwartym wirnikiem, skrzydła laminarne,
innowacyjne łopaty wirnika i silnik wysokoprężny dla helikopterów o mniejszej masie,
innowacyjne czujniki wykrywające oblodzenie oraz zaawansowane systemy elektroniki
lotniczej.

1.13. Celem Wspólnego Przedsięwzięcia IMI jest przyspieszenie rozwoju

innowacyjnych leków, w szczególności w obszarach, w których medyczne lub społeczne
zapotrzebowanie na leki pozostaje niezaspokojone. Jak dotąd do jego głównych
osiągnięć należą: ogólnoeuropejska sieć obejmująca setki szpitali i laboratoriów,
w których prowadzone są prace nad rozwojem antybiotyków, badania mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa leków, nowe podejście do badań klinicznych leków
stosowanych w leczeniu demencji oraz pogłębienie wiedzy na temat przyczyn takich
chorób jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów oraz astma ciężka.

1.14. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) prowadzone są prace

na rzecz innowacji w sektorze kolejowym mające przyczynić się do utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Do jego głównych celów należą:
obniżenie o połowę kosztów cyklu życia w transporcie kolejowym, podwojenie
zdolności przepustowej kolei oraz poprawa jej niezawodności i punktualności o 50%.

1.15. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Opracowania Europejskiego

Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR) prowadzone są
prace nad zarządzaniem ruchem lotniczym nowej generacji. Jak dotąd do jego
głównych osiągnięć należą: pierwszy na świecie lot opisany w czterech wymiarach (trzy
wymiary przestrzeni i czas), zdalne wieże kontrolne, swobodne planowanie tras
pozwalające na zmniejszenie liczby lotów i redukcję emisji ze spalania paliwa, a także
płynna wymiana informacji między wszystkimi nadawcami i odbiorcami w ramach
zarządzania ruchem lotniczym.
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1.16. Prace prowadzone przez Wspólne Przedsięwzięcie FCH mają na celu

opracowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu, energii i jej
magazynowania. Jak dotąd do jego głównych osiągnięć należą: udostępnienie do
eksploatacji autobusów napędzanych energią z ogniw paliwowych do celów
ekologicznego transportu publicznego, utworzenie unijnego łańcucha wartości
w odniesieniu do baterii ogniw paliwowych o większej wydajności i niższych kosztach
produkcji, opracowanie technologii bezemisyjnej produkcji wodoru z wykorzystaniem
elektrolizy, opracowanie i wprowadzenie na rynek mikrokogeneratorów (MCHP)
wytwarzających energię cieplną i elektryczną w gospodarstwach domowych, a także
poprawa właściwości użytkowych i wytrzymałości materiałów oraz obniżone koszty
komponentów i układów. Wspólne Przedsięwzięcie FCH uruchomiło także inicjatywę
na rzecz regionów, w której udział bierze ponad 90 regionów i miast oraz 55 partnerów
branżowych. Jej celem jest wspieranie synergii i działań na rzecz inteligentnej
specjalizacji podejmowanych w Europie.

1.17. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

realizowany jest program działań w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie,
którego celem jest ocena dostępności odnawialnych zasobów biologicznych, jakie
mogłyby być wykorzystane do produkcji biomateriałów, a także – w oparciu o wyniki
tej oceny – przyczynianie się do tworzenia trwałych łańcuchów wartości
w bioprzemyśle. Jak dotąd do jego największych osiągnięć należy opracowanie szeregu
innowacyjnych produktów pochodzenia biologicznego.

1.18. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Podzespoły i układy elektroniczne

w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL) finansowane są projekty z zakresu badań
naukowych, rozwoju i innowacji w dziedzinie projektowania układów elektronicznych
i rozwijania zdolności produkcyjnych. Jak dotąd do jego głównych osiągnięć należy
projekt CESAR (oszczędne metody i procesy w zakresie wbudowanych systemów
bezpieczeństwa), który wywarł znaczący wpływ na europejski sektor systemów
wbudowanych, a także projekt E3Car, w ramach którego dzięki wykorzystaniu
zaawansowanych komponentów półprzewodnikowych sprostano głównym
wyzwaniom w produkcji samochodów elektrycznych.

1.19. Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
(EuroHPC) jest najkrócej działającym wspólnym przedsięwzięciem, ustanowionym
przez Radę w listopadzie 2018 r. Celem tej wspólnej inicjatywy UE i państw
europejskich jest stworzenie w Europie światowej klasy ekosystemu do obliczeń
superkomputerowych. EuroHPC zakończy działalność operacyjną z końcem 2026 r.
W 2020 r. Trybunał po raz pierwszy obejmie kontrolą sprawozdanie finansowe
Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC.
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F4E – wspólne przedsięwzięcie działające w ramach Euratomu

1.20. Projekt ITER zapoczątkowano oficjalnie w 1988 r., po czym przez wiele lat

trwały prace koncepcyjne i projektowe. 21 listopada 2006 r. uczestnicy projektu podjęli
formalną decyzję o budowie i uruchomieniu eksperymentalnej instalacji mającej
wykazać, że wykorzystanie w przyszłości syntezy jądrowej jako zrównoważonego
źródła energii z naukowego punktu widzenia jest możliwe. Porozumienie w sprawie
ITER weszło w życie 24 października 2007 r. i z prawnego punktu widzenia tego samego
dnia powstała organizacja ITER. Jej siedziba mieści się w Saint-Paul-lès-Durance (we
Francji), natomiast budowa głównych instalacji do syntezy jądrowej jest planowana
w Cadarache (też we Francji).

1.21. W projekt zaangażowanych jest siedmiu międzynarodowych partnerów: UE –

reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), Stany
Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie. UE odgrywa wiodącą
rolę w projekcie 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%. Powyższy podział ulegnie zmianie w fazie operacyjnej, w której wkład UE na
pokrycie kosztów będzie wynosił 34% (zob. rys. 1.4).

Rys. 1.4 – Wkłady członków projektu ITER
Kriostat i osłona termiczna
Rosja

Montaż i zdalne sterowanie

Indie

Systemy chłodzenia wodą

USA

Inne

UE

Chiny

Diagnostyka i CODAC
(kontrola, dostęp do
danych i komunikacja)

Systemy
magnesów i
kriogenika

Zasilanie i dystrybucja

Republika Korei

Japonia

Wkład w projekt ITER w
rozbiciu na partnerów
projektu

Budynki

Komora próżniowa i
elementy wewnętrzne

Łączny wkład w projekt ITER w
rozbiciu na części składowe
(partnerzy ITER + organizacja ITER)

Źródło: F4E.

1.22. Do budowy instalacji ITER potrzebne jest ponad 10 mln komponentów, które
powstają w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Około 75% środków w ramach
inwestycji przeznacza się na tworzenie nowej wiedzy oraz opracowywanie
zaawansowanych materiałów i technologii. Dla europejskiego przemysłu technologii
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wysoko zaawansowanych oraz małych i średnich przedsiębiorstw stanowi to cenną
okazję do wprowadzania innowacji i tworzenia „produktów ubocznych”, które można
wykorzystać w dziedzinach innych niż synteza jądrowa (takich jak szeroko rozumiany
sektor energetyczny, transport lotniczy i narzędzia zaawansowane technologicznie, np.
skanery wykorzystujące NMR – jądrowy rezonans magnetyczny).

1.23. Za unijny wkład w realizację projektu ITER odpowiada Wspólne

Przedsięwzięcie F4E. Do jego głównych celów należy wnoszenie wkładu Euratomu na
rzecz ITER oraz prowadzenie wspólnie z Japonią działań w ramach szerszego podejścia
w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej. Zadaniem tego wspólnego
przedsięwzięcia jest także przygotowanie i koordynacja programu działań mających na
celu przygotowanie do budowy demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej wraz
z instalacjami towarzyszącymi, w tym międzynarodowej instalacji
napromieniowywania materiałów przeznaczonych do syntezy jądrowej (International
Fusion Materials Irradiation Facility– IFMIF). Zobowiązania finansowe Euratomu na
rzecz F4E wynoszą 6,6 mld euro do końca 2020 r.

Wspólne przedsięwzięcia mają swoje siedziby na terenie Unii
Europejskiej

1.24. Siedziba siedmiu wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, S2R, SESAR, FCH,

IMI, BBI i ECSEL) mieści się w Brukseli, a Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC ma siedzibę
w Luksemburgu.

1.25. Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia F4E znajduje się w Barcelonie

w Hiszpanii, natomiast instalacja w ramach projektu ITER, do którego UE wnosi wkład
poprzez Wspólne Przedsięwzięcie F4E, ma powstać w pobliżu Cadarache w Saint-Paullès-Durance w Prowansji (południowa Francja) (zob. rys. 1.5).
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Rys. 1.5 – 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.

Wspólne przedsięwzięcia działające w ramach 7PR lub
programu „Horyzont 2020” funkcjonują w oparciu
o dwustronny lub trójstronny model zarządzania

1.26. Punktem wyjścia jest ta sama forma prawna, lecz każde wspólne

przedsięwzięcie może prowadzić działalność w oparciu o szczególne – niezbędne
w jego przypadku – parametry, gdyż działalność wspólnych przedsięwzięć obejmuje
innowacje i badania naukowe w różnych sektorach powiązanych z różnymi rynkami.
Większość z nich („Czyste Niebo”, IMI, FCH, BBI i S2R) działa w oparciu o model
dwustronny, polegający na tym, że Komisja i sektor branżowy (a w niektórych
przypadkach także podmioty badawcze) mają swoich przedstawicieli w radzie
zarządzającej i wnoszą wkłady na rzecz działalności danego wspólnego przedsięwzięcia.
Pozostałe wspólne przedsięwzięcia (ECSEL, SESAR i EuroHPC) przyjęły model
trójstronny, co oznacza, że przedstawicieli w radzie zarządzającej mają państwa
członkowskie lub organizacje międzyrządowe, Komisja i sektor branżowy, które wnoszą
też wkłady na rzecz działalności danego wspólnego przedsięwzięcia.
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1.27. Na rys. 1.6 przedstawiono ogólną strukturę zarządzania wspólnych

przedsięwzięć.

Rys. 1.6 – Ogólna struktura zarządzania wspólnych przedsięwzięć

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

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

1.28. Wszyscy członkowie wnoszą wkład na rzecz finansowania działań wspólnych

przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji. UE (reprezentowana przez
Komisję) zapewnia ze swojej strony środki finansowe z 7PR i z programu „Horyzont
2020”, współfinansując tym samym ze środków unijnych projekty realizowane przez
wspólne przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji. Wspólne
Przedsięwzięcie SESAR otrzymało także finansowanie z programu na rzecz
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)1 w okresie obowiązywania poprzednich
wieloletnich ram finansowych (WRF na lata 2007–2013) oraz z instrumentu „Łącząc
Europę” 2 w ramach obecnych WRF na lata 2014–2020. Z kolei partnerzy z branży
i partnerzy badawczy (członkowie z sektora prywatnego) wnoszą wkłady niepieniężne,
wdrażając działania z zakresu badań naukowych i innowacji, na rzecz których inwestują
własne zasoby finansowe, zasoby kadrowe, aktywa i technologie. Zarówno UE, jak

1

350 mln euro.

2

10 mln euro.
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i partnerzy z sektora prywatnego wnoszą wkłady pieniężne w tej samej wysokości na
pokrycie kosztów administracyjnych wspólnych przedsięwzięć.

1.29. Wspólne przedsięwzięcia wydatkowały środki w wysokości około 3,6 mld

euro pochodzące z poprzednich WRF na lata 2007–2013, czyli w przybliżeniu 7%
łącznego budżetu 7PR. Jako że wysokość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez
partnerów branżowych musi co najmniej odpowiadać wysokości dofinansowania
unijnego, wspomniane środki unijne w wysokości 3,6 mld euro spełniły funkcję dźwigni
finansowej i zapewniły pozyskanie finansowania w wysokości 8,7 mld euro na rzecz
projektów z zakresu badań naukowych i innowacji realizowanych w ramach 7PR.

1.30. 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. 1.7., 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. 1.7 – Współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć i wkłady
niepieniężne wniesione przez członków prywatnych pozyskane w ramach
programu „Horyzont 2020”

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

wkładu pieniężnego UE, jak i wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków
prywatnych na rzecz projektów z zakresu badań naukowych i innowacji jest określona
w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia, jak pokazano na rys.
1.8.

Rys. 1.8 – Wkłady członków w okresie działania wspólnych przedsięwzięć
(w mln euro)
Program „Horyzont 2020”
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Minimalny wkład członków z branży na rzecz działalności wspólnych przedsięwzięć

Minimalny wkład członków z branży na rzecz działań dodatkowych

Wkład innych partnerów

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.32. 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 współfinansowania 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.

1.33. 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. było to 1,2 mld
euro), a budżet Wspólnego Przedsięwzięcia F4E – 0,7 mld euro (w 2018 r. było to
0,8 mld euro).
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1.34. 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). Liczbę stanowisk obsadzonych we wspólnych przedsięwzięciach według
stanu na koniec 2018 i 2019 r. przedstawiono na rys. 1.9.

Rys. 1.9 – Liczba faktycznie obsadzonych stanowisk we wspólnych
przedsięwzięciach (według stanu na 2018 i 2019 r.)
Pracownicy wspólnych przedsięwzięć realizujących działania
w ramach programu „Horyzont 2020”
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych przekazanych przez wspólne
przedsięwzięcia.
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Mechanizmy budżetowe i mechanizmy udzielania absolutorium
są podobne w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć

1.35. Za coroczne procedury budżetowe i procedurę udzielenia absolutorium dla

wspólnych przedsięwzięć odpowiadają Parlament Europejski i Rada. Przebieg
procedury udzielenia absolutorium przedstawiono na rys. 1.10.

Rys. 1.10 – 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
Uprawnienia Trybunału obejmują kontrolę rocznych
sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć i transakcji
leżących u podstaw tych sprawozdań

1.36. Zgodnie z wymogami art. 287 TFUE Trybunał skontrolował:
a)

roczne sprawozdania finansowe wszystkich ośmiu wspólnych przedsięwzięć za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.

1.37. Na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli Trybunał przedstawia

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności dla każdego
wspólnego przedsięwzięcia dotyczące wiarygodności jego sprawozdania finansowego
oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
W stosownych przypadkach poświadczenia wiarygodności uzupełniane są o istotne
uwagi pokontrolne (zob. rozdział 3).

1.38. Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 i art. 71 rozporządzenia finansowego UE

kontrola wiarygodności sprawozdań finansowych wszystkich wspólnych przedsięwzięć
została zlecona niezależnym zewnętrznym firmom audytorskim. Zgodnie
z międzynarodowymi standardami kontroli Trybunał zweryfikował jakość wyników prac
przeprowadzonych przez te firmy i uzyskał wystarczającą pewność co do tego, że może
posłużyć się nimi jako podstawą do wydania opinii pokontrolnych dotyczących
wiarygodności rocznych sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2019 r.

W ramach kontroli Trybunał wskazuje i uwzględnia kluczowe
czynniki ryzyka

1.39. Kontrole Trybunału są przygotowane w taki sposób, by uwzględniały

zidentyfikowane kluczowe czynniki ryzyka. Przy przeprowadzaniu kontroli rocznych
sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2019 r. oraz transakcji leżących
u ich podstaw Trybunał wziął pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę ryzyka, której
wyniki omówiono pokrótce poniżej.
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Ryzyko dla wiarygodności sprawozdań finansowych jest na poziomie
niskim do średniego

1.40. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał uznał, że ryzyko co do 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
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.

Ryzyko dla legalności i prawidłowości dochodów jest ogólnie niskie

1.41. Na dochody wspólnych przedsięwzięć w 2019 r. złożyły się przede wszystkim

wkłady finansowe z budżetu Komisji przeznaczonego na program „Horyzont 2020”
i Euratom. Zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi wspólne przedsięwzięcia
budżety i wynikające z nich dochody są uzgadniane z władzami budżetowymi w ramach
dorocznych procedur budżetowych.

Ryzyko dla legalności i prawidłowości płatności z tytułu kosztów
osobowych oraz kosztów administracyjnych jest ogólnie niskie

1.42. 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 jego kontrola jest
przeprowadzana przez Trybunał w ramach szczegółowych ocen wydatków
administracyjnych. W minionych latach w kosztach osobowych nie wykryto żadnych
istotnych błędów. 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.
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Ryzyko dla legalności i prawidłowości płatności z tytułu działalności
operacyjnej jest ogólnie średnie

1.43. 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).

1.44. W przypadku płatności z tytułu zawartych umów lub postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego ryzyko oceniono zasadniczo 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.

Ryzyko dla zarządzania budżetem jest na poziomie niskim do średniego

1.45. Ryzyko to uznano za 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 jest niskie do średniego

1.46. Stwierdzono, że ryzyko to występuje głównie w obszarze projektowania

dotacji oraz – w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E – w obszarze zarządzania
zasobami kadrowymi i projektami.
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Rozdział 2
Przegląd wyników kontroli
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Wprowadzenie
2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono przegląd wyników kontroli wspólnych

przedsięwzięć za rok budżetowy 2019 w ramach dorocznej kontroli przeprowadzanej
przez Trybunał oraz wyniki innych prac kontrolnych dotyczących wspólnych
przedsięwzięć, które Trybunał wykonał w 2019 r.
Poświadczenia wiarygodności (opinie pokontrolne) dotyczące wiarygodności
rocznych sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz legalności
i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, jak również
wszystkie kwestie i uwagi niepodważające tych opinii przedstawiono w rozdziale 3
niniejszego sprawozdania.
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Wyniki przeprowadzonej przez
Trybunał kontroli wspólnych
przedsięwzięć za rok budżetowy 2019
są ogólnie pozytywne
2.2. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola rocznych

sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony
31 grudnia 2019 r. oraz transakcji leżących u ich podstaw potwierdza pozytywne wyniki
zgłaszane przez Trybunał w poprzednich latach.

Opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań
finansowych wszystkich wspólnych przedsięwzięć

2.3. 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.

Objaśnienie uzupełniające dotyczące wkładu UE na rzecz projektu ITER

2.4. 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 w celu zwrócenia uwagi na
szczególne trudności we wdrażaniu projektu ITER, pionierskiego projektu
międzynarodowego, który ma na celu budowę i uruchomienie eksperymentalnej
instalacji, tak aby wykazać, że wykorzystanie w przyszłości syntezy jądrowej jako
zrównoważonego źródła energii z naukowego punktu widzenia jest możliwe.

3

Objaśnienie uzupełniające ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię, która nie została
w istotny sposób zniekształcona w sprawozdaniu finansowym, ale ma zasadnicze znaczenie
dla zrozumienia tego sprawozdania przez odbiorców.
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2.5. W listopadzie 2016 r. Rada ITER4 zatwierdziła nowe założenia projektu ITER,

zgodnie z którymi uzyskanie pierwszej plazmy 5 i rozpoczęcie etapu operacyjnego
przewiduje się na 2025 r., natomiast zakończenie etapu budowy wyznaczono na
2035 r. Uznaje się, że pod względem technicznym nowy termin jest najwcześniejszym
terminem możliwym do dotrzymania 6. W poprzednich założeniach z 2010 r.
przewidywano, że etap budowy zostanie zakończony w 2020 r. 7

2.6. W następstwie ponownego obliczenia wkładu w etap budowy projektu

Wspólne Przedsięwzięcie F4E zmieniło jego wielkość 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%.

2.7. W kwietniu 2018 r.8 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.

2.8. Choć podjęto właściwe kroki w celu poprawy zarządzania wkładem Wspólnego
Przedsięwzięcia w etap budowy projektu i nadzoru nad tym wkładem, wciąż istnieje

4

19. posiedzenie Rady ITER w dniach 16–17 listopada 2016 r. Rada ITER to organ
zarządzający Międzynarodowej Organizacji ITER. Do jej uprawnień należy mianowanie
personelu wyższego szczebla, zmienianie regulaminów i podejmowanie decyzji dotyczących
całkowitego budżetu projektu ITER oraz udziału w projekcie dodatkowych członków.
W skład Rady ITER wchodzą przedstawiciele siedmiu członków: UE, Chin, Indii, Japonii, Korei
Południowej, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

5

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.

6

Zgodnie z piątą oceną roczną przeprowadzoną przez niezależną grupę ds. przeglądu (z dnia
31 października 2016 r.) i z treścią sprawozdania szefa zarządzania projektem Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E przedłożonego radzie zarządzającej w grudniu 2016 r.

7

COM(2010) 226 final z 4.5.2010.

8

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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ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektu w stosunku do
zatwierdzonych obecnie założeń.

2.9. 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.

Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości
dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych
wszystkich wspólnych przedsięwzięć

2.10. 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.

Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości
płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych
wszystkich wspólnych przedsięwzięć

2.11. 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.

W ramach kontroli za 2019 r. Trybunał zmodyfikował swoje podejście kontrolne
w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji, aby uzyskać konieczny
poziom pewności

2.12. W przypadku siedmiu wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty

w oparciu o 7PR i program „Horyzont 2020” (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL,
BBI i S2R) Trybunał nie mógł w pełni polegać na wynikach audytów Komisji na potrzeby
wydawanej przez siebie opinii na temat legalności i prawidłowości płatności leżących
u podstaw rozliczeń ze względu na różnice w metodyce stosowanej przez Trybunał
i Komisję, a także uchybienia wykryte w audytach ex post przeprowadzonych przez
Komisję. W związku z powyższym, aby uzyskać konieczny poziom pewności, Trybunał
uzupełnił audyty ex post (zob. pkt 2.28 i 2.29 oraz odpowiednie przypisy)
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o szczegółową kontrolę u beneficjentów i oparł swoją opinię na odrębnej dla każdego
wspólnego przedsięwzięcia ocenie następujących elementów ilościowych:
a)

reprezentatywny poziom błędu i poziom błędu rezydualnego, obliczone odrębnie
dla każdego wspólnego przedsięwzięcia na podstawie wyników audytów ex post
przeprowadzonych przez Komisję w odniesieniu do płatności dokonanych przez
poszczególne wspólne przedsięwzięcia z tytułu umów o udzielenie dotacji.
Trybunał przeprowadził także ocenę poprawności i kompletności obliczeń
reprezentatywnego poziomu błędu i poziomu błędu rezydualnego;

b)

poziom błędu obliczony na podstawie wyników badania bezpośredniego
przeprowadzonego przez Trybunał;

c)

poziom błędu związany z transakcjami poszczególnych wspólnych przedsięwzięć
w ramach badania bezpośredniego przeprowadzonego przez Trybunał.

2.13. Na rys. 2.1 przedstawiono, jak zmieniały się coroczne opinie pokontrolne

Trybunału na temat rocznych sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz
ich dochodów i płatności w latach 2017–2019.

Rys. 2.1 – 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 wskazał obszary, w których
możliwe jest wprowadzenie usprawnień

2.14. Nie podważając swoich opinii, Trybunał sformułował różne uwagi, aby

uwypuklić kwestie wymagające 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.
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Uwagi te, przedstawione szczegółowo w rozdziale 3, zostały pokrótce omówione
poniżej.

Nadal występują niedociągnięcia w rocznym planowaniu płatności

2.15. 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,
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.

Działania, jakie należy podjąć (1)
Wspólne przedsięwzięcia zachęca się, aby przy planowaniu nowych środków na
płatności uwzględniały skumulowaną kwotę niewykorzystanych środków na
płatności z poprzednich lat ujętych ponownie w budżecie na bieżący rok.

Poziom wykonania budżetu przez wspólne przedsięwzięcia oraz wkłady
członków prywatnych to obszary wymagające usprawnień
Osiągnięty przez wspólne przedsięwzięcia poziom wykonania budżetu sięgnął 90%
w odniesieniu do działań w ramach 7PR i TEN-T

2.16. 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. Pozostałe dwa wspólne
przedsięwzięcia (SESAR i „Czyste Niebo”) dokonały w 2019 r. wypłaty ostatnich
płatności korygujących na rzecz beneficjentów i odzyskały nadpłaty.
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2.17. W tabeli 2.1 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez członków

na rzecz działań w ramach 7PR realizowanych przez wyżej wymienione wspólne
przedsięwzięcia według stanu na koniec 2019 r. Wkłady te stanowiły średnio 90%
wartości docelowych, które – jak przewidziano w rozporządzeniach ustanawiających
wspólne przedsięwzięcia – miały zostać osiągnięte do końca czasu trwania programu.

Tabela 2.1 – 7PR i TEN-T – wkłady członków (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Inni
członkowie

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”
2 000,0
IMI 1
940,0
FCH1
ECSEL
2 439,9
(Artemis/Eniac)
8 764,2
Łącznie

UE

Inni
członkowie

Łącznie

Wskaźnik
wykonania

UE

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%

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

2.18. Na koniec 2019 r. nadwyżka wkładów pieniężnych wniesionych przez

członków na rzecz SESAR wynosiła 30,7 mln euro, 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.

Działania, jakie należy podjąć (2)
W celu zachowania zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami
konieczne jest wypracowanie praktycznego rozwiązania umożliwiającego
Wspólnemu Przedsięwzięciu SESAR zwrócenie Komisji nadwyżki środków
wpłaconych przez nią w ramach 7PR wcześniej niż w momencie formalnego
zamknięcia Wspólnego Przedsięwzięcia w 2024 r.
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Spadło tempo realizacji przez niektóre wspólne przedsięwzięcia działań w ramach
programu „Horyzont 2020”

2.19. Siedem wspólnych przedsięwzięć wdrażających działania z programu

„Horyzont 2020” to: SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R. Planowany czas
ich działalności wynosi 10 lat (2014–2024). Pod koniec 2019 r., po upływie ponad
połowy okresu realizacji wdrażanych przez nie działań w ramach programu „Horyzont
2020” (WRF na lata 2014–2020), niektóre wspólne przedsięwzięcia nie poczyniły
spodziewanych postępów w realizacji programu i nie osiągnęły wartości docelowych
w zakresie wkładów wyznaczonych w ustanawiających je rozporządzeniach.

2.20. W tabeli 2.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez członków

na rzecz działań realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” według stanu na
koniec 2019 r. Po upływie połowy okresu trwania programu wymienione wyżej
wspólne przedsięwzięcia zrealizowały średnio 51% przypisanych im działań z programu
„Horyzont 2020” i związanych z nimi działań dodatkowych. Odsetek ten wynosi 44%,
jeśli nie uwzględni się działań dodatkowych.

Tabela 2.2 – „Horyzont 2020” – wkłady członków (w mln EUR)

Łącznie

585,0

1 000,0

nie dotyczy

1 585,0

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”
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”

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%

2 652,4

67%

44%
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%

(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.

Członkowie prywatni włączają się w znacznie większym stopniu w działania
wykraczające poza programy prac wspólnych przedsięwzięć, ale przyczyniające się do
realizacji ich celów

2.21. W przypadku czterech wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI

i S2R) członkowie prywatni są zobowiązani do wniesienia wkładów niepieniężnych
w postaci działań dodatkowych wykraczających poza program prac danego wspólnego
przedsięwzięcia na mocy odnośnych rozporządzeń ustanawiających, w których
określono, jaki ma być minimalny poziom wkładów wniesionych do momentu
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zakończenia programu „Horyzont 2020”. Jak pokazano w tabeli 2.2, według stanu na
koniec 2019 r. wkłady wniesione przez członków prywatnych miały głównie postać
deklaracji kosztów własnych poniesionych na rzecz działań dodatkowych.

2.22. Do końca 2019 r. partnerzy branżowi i badawczy wspólnych przedsięwzięć,

które realizowały działania z programu „Horyzont 2020”, wnieśli wkład w wysokości
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 euro9 odpowiadająca wkładom
niepieniężnym na rzecz własnej działalności operacyjnej wspólnych przedsięwzięć
w ramach programu „Horyzont 2020” (47%) i kwota w wysokości 2,7 mld euro, którą
stanowiły wkłady niepieniężne na rzecz działań wykraczających poza program prac
wspólnych przedsięwzięć (53%). Według stanu na koniec 2019 r. poziom wykonania
budżetu w odniesieniu do wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych
wyniósł 36%, a w odniesieniu do wkładów niepieniężnych na rzecz działań
dodatkowych – niemal 85%. Mimo dużej skali działań dodatkowych wspólne
przedsięwzięcia, o których mowa, nie mają – na podstawie porozumienia zawartego z
Komisją – obowiązku ujmowania informacji o odnośnych wkładach w rocznych
sprawozdaniach finansowych, a odpowiednie przepisy zawarte w rozporządzeniach
ustanawiających wspólne przedsięwzięcia nie uprawniają Trybunału do ich kontroli10.
W związku z tym nie może on wydać opinii co do charakteru, jakości czy wielkości tych
wkładów w przypadku wspólnych przedsięwzięć „Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R (zob.
ramka 2.1 i ramka 2.2).

9
10

Tylko około 0,9 mld euro z tej kwoty (38%) zostało poświadczone do końca 2019 r.
Art. 4 ust. 4 odnośnych rozporządzeń ustanawiających wspólne przedsięwzięcia.
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Ramka 2.1
Wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych w ramach
programu „Horyzont 2020” (dotyczy wyłącznie wspólnych
przedsięwzięć „Czyste Niebo”, FCH, BBI, S2R)
Jak przewidziano w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzeń ustanawiających te wspólne
przedsięwzięcia, „działania dodatkowe” stanowią wkład niepieniężny wnoszony na
rzecz działań, które wykraczają poza program prac i budżet danego wspólnego
przedsięwzięcia, jednak przyczyniają się do realizacji jego ogólnych celów.
Odnośne działania określa się w rocznym planie działań dodatkowych, w którym
podawana jest szacunkowa wartość wkładów. Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzeń
ustanawiających wspólne przedsięwzięcia koszt działań dodatkowych musi zostać
poświadczony przez niezależnego audytora zewnętrznego i nie jest poddawany
kontroli przez Europejski Trybunał Obrachunkowy ani żaden inny organ unijny.

Ramka 2.2
Wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych wspólnych
przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020” (dotyczy
wszystkich wspólnych przedsięwzięć)
Zgodnie ze wszystkimi rozporządzeniami ustanawiającymi wspólne
przedsięwzięcia koszty operacyjne wspólnych przedsięwzięć pokrywane są
zarówno z wkładów finansowych wnoszonych przez UE, jak i z wkładów
niepieniężnych wnoszonych przez członków prywatnych, państwa uczestniczące
i organizacje międzyrządowe. Na wkłady niepieniężne członków prywatnych
składają się koszty poniesione przez nich w trakcie realizacji działań badawczych
i innowacyjnych wspólnego przedsięwzięcia, pomniejszone o wkład w te koszty
wniesiony przez innych członków wspólnego przedsięwzięcia (współfinansowanie
unijne, wkład państw uczestniczących lub organizacji międzyrządowych), a także
jakikolwiek inny wkład UE wniesiony w te koszty. Zgodnie z art. 4 ust. 3
rozporządzeń ustanawiających wspólne przedsięwzięcia wspomniane wkłady
niepieniężne należy zgłaszać w ujęciu rocznym, a związane z nimi koszty muszą być
poświadczone przez niezależnego audytora zewnętrznego.

2.23. Ponadto 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
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decyzję o zmniejszeniu budżetu tego wspólnego przedsięwzięcia na 2020 r., mającego
wynosić 205 mln euro, o 140 mln euro.

Działania, jakie należy podjąć (3)
W przypadku gdy w rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przedsięwzięcie
znajduje się wymóg, aby jego członkowie prywatni wnieśli wkłady finansowe na
rzecz działalności operacyjnej, bardzo istotne jest, aby ustanowić tymże
rozporządzeniem odpowiednie ramy prawne gwarantujące, że do czasu
zakończenia programu wymagana kwota wkładu finansowego zostanie osiągnięta.
Wspólne przedsięwzięcia ukończyły większość procedur związanych z zaproszeniami
do składania wniosków i postępowaniami o udzielenie zamówienia w celu realizacji
działań w ramach programu „Horyzont 2020”

2.24. Według stanu na koniec 2019 r. wspólne przedsięwzięcia ukończyły już

większość procedur związanych z zaproszeniami do składania wniosków
i postępowaniami o udzielenie zamówienia w celu realizacji przypisanych im działań
w ramach programu „Horyzont 2020”.

2.25. Według stanu na koniec 2019 r. wspólne przedsięwzięcia udzieliły już

zamówienia lub podpisały umowę o udzielenie dotacji w odniesieniu do średnio 78%
planowanych przez siebie działań w ramach programu „Horyzont 2020”, co pokazano
w tabeli 2.3.

Tabela 2.3 – „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
Przedsięwzięcia, na
w ramach
które zaciągnięto
programu
zobowiązania
„Horyzont 2020”
SESAR 2020
„Czyste Niebo 2”
IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
Łącznie

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

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%
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Mechanizmy kontroli wewnętrznej w związku z płatnościami z tytułu
udzielenia dotacji były zasadniczo skuteczne
Większość wspólnych przedsięwzięć wdrożyła nowe ramy kontroli wewnętrznej
Komisji

2.26. 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 nowe ramy kontroli
wewnętrznej, a także opracowały kluczowe wskaźniki kontroli dla wszystkich zasad
kontroli, tak aby móc oceniać skuteczność swoich działań kontrolnych i wykrywać
uchybienia w kontroli 11. Ustanowienie ram kontroli wewnętrznej należy jednak
traktować jako nieustający proces, którego jakość zależy od ciągłego doskonalenia
kluczowych wskaźników kontroli wspólnych przedsięwzięć i ich dorocznej samooceny.
Z audytów ex post wynika, że w przypadku większości wspólnych przedsięwzięć
poziom błędu w odniesieniu do płatności z tytułu udzielenia dotacji znajduje się
poniżej progu istotności

2.27. Jeśli chodzi o mechanizmy kontroli płatności wspólnych przedsięwzięć

z tytułu udzielenia dotacji w ramach 7PR pod kątem ich legalności i prawidłowości,
audyty ex post przeprowadzane są u beneficjentów przez niezależne zewnętrzne firmy
audytorskie na zlecenie wspólnych przedsięwzięć. Z kolei w przypadku płatności
wspólnych przedsięwzięć z tytułu udzielenia dotacji w ramach programu „Horyzont
2020” za audyty ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji, zleca ona jednak
około 75% audytów zewnętrznym firmom audytorskim. Na podstawie wspomnianych
audytów ex post wszystkie wspólne przedsięwzięcia przeprowadziły ocenę legalności
i prawidłowości dokonanych przez siebie płatności z tytułu udzielenia dotacji.

2.28. W 2019 r. tylko trzy wspólne przedsięwzięcia (IMI, FCH i ECSEL) nadal

dokonywały płatności końcowych z tytułu udzielenia dotacji w ramach 7PR. Wspólne
przedsięwzięcia IMI i FCH zgłosiły poziomy błędu rezydualnego poniżej progu istotności
2%, opierając się na wynikach audytów ex post na koniec 2019 r. W przypadku
11

12 grudnia 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E przyjęło zintegrowany system standardów
zarządzania i kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno ramy kontroli wewnętrznej
Komisji, jak i oparty na normach ISO system jakości obowiązujący w odniesieniu do ITER.
Składa się na niego 20 standardów, pogrupowanych w pięć elementów COSO: środowisko
kontroli, ocena ryzyka, działania kontrolne, informacja i komunikacja oraz działania
z zakresu monitorowania.
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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.

2.29. 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 Wspólną Służbę Audytu na koniec 2019 r., że poziom błędu
rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%.
Przeprowadzona przez Trybunał u beneficjentów kontrola próby płatności z tytułu
udzielenia dotacji za 2019 r. potwierdziła wyniki z audytów ex post w odniesieniu do
zadeklarowanych kosztów osobowych

2.30. W 2018 r. i 2019 r. Trybunał objął przeglądem próbę audytów ex post

przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu i audytorów zewnętrznych, którym
zleciła ona to zadanie. Jak opisano w odnośnych rozdziałach sprawozdania rocznego
Trybunału za 2018 i 2019 r. 12, przegląd ten wykazał występowanie różnic
metodycznych i uchybień pod względem jakości audytu wiążące 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” (SESAR, „Czyste Niebo”,
IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R) z poziomem błędu podanym w sprawozdaniu rocznym
Trybunału za 2019 r. w odniesieniu do wydatków Komisji na badania naukowe 13.

12

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 obliczeń stosowanej przez Trybunał –
reprezentatywny odsetek błędu w odniesieniu do poszczególnych objętych audytem
transakcji w ramach programu „Horyzont 2020” obliczany jest przez Wspólną Służbę Audytu
na podstawie łącznej kwoty zadeklarowanych kosztów, a nie na podstawie kwoty
odpowiadającej pozycjom kosztów wchodzącym w skład próby objętej szczegółowym
audytem i audytami sprawdzającymi.

13

W poziomie błędu rezydualnego obliczanym przez wspólne przedsięwzięcia (na podstawie
wyników audytów ex post oraz zgodnie z wzorem przyjętym w strategii audytów ex post
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2.31. W związku z powyższym Trybunał zmodyfikował swoje podejście kontrolne

w ramach kontroli 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”.

2.32. 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. Główne przyczyny wykrytych błędów były następujące:
—

zastosowanie stawek godzinowych, których podstawą nie był ostatni zamknięty
rok budżetowy;

—

zadeklarowanie godzin pracy w dni wolne od pracy;

—

wykorzystanie indywidualnego efektywnego czasu pracy, co jest niedozwolone
w przypadku, gdy deklaracje kosztów opierają się na stawkach godzinowych
w ujęciu miesięcznym;

—

zastosowanie stawek jednostkowych obejmujących elementy szacunkowe, które
znacznie odbiegały od rzeczywistych stawek jednostkowych.

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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Działania, jakie należy podjąć (4)
Dalsze uproszczenie zasad deklarowania kosztów osobowych jest niezbędne, by
w przyszłych programach poziomy błędów w odniesieniu do płatności z tytułu
udzielenia dotacji na badania naukowe na stałe znalazły się poniżej progu
istotności (można byłoby np. wprowadzić stałą stawkę dzienną, która zastąpiłaby
trzy warianty obliczania stawki godzinowej). Wspólne przedsięwzięcia mogłyby
także zastosować uproszczone formy kosztów. W latach 2018 i 2019 Wspólne
Przedsięwzięcie S2R z powodzeniem stosowało – jako projekt pilotażowy – system
finansowania oparty na płatnościach ryczałtowych w przypadku zaproszeń do
składania wniosków skierowanych jedynie do swoich członków. Aby taki system
finansowania był skuteczny, konieczna jest jednak solidna baza danych
o beneficjentach zawierająca wiarygodne dane finansowe z ostatnich kilku lat, na
podstawie których można będzie ustalić odpowiednie kwoty płatności
ryczałtowych.

Stwierdzono niedociągnięcia w procesie planowania i ewaluacji
w ramach postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych
przez Wspólne Przedsięwzięcie F4E

2.33. Przeprowadzona przez Trybunał kontrola zgodności w odniesieniu do

postępowań o udzielenia zamówienia o dużej wartości wszczętych przez Wspólne
Przedsięwzięcie F4E wykazała niedociągnięcia w zakresie planowania i ewaluacji.

2.34. Co do procesu planowania, w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
początkowo ogłoszone terminy były nierealistyczne, ponieważ nie odzwierciedlały
w pełni złożonego charakteru zarówno samego procesu, jak i zamówienia. Jeśli chodzi
o proces oceny, w jednym przypadku Wspólne Przedsięwzięcie F4E nie określiło
w jasny sposób minimalnych wymogów technicznych, które z definicji są wyłączone
z negocjacji. W innym przypadku stopień obciążenia administracyjnego wiążącego się
z udowodnieniem, że dana certyfikacja jest równoważna z inną określoną certyfikacją –
taki był bowiem wymóg w ramach kryteriów wyboru – mógł zniechęcić do składania
ofert potencjalnych wykonawców posiadających równoważne certyfikacje.
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Działania, jakie należy podjąć (5)
Wspólne Przedsięwzięcie F4E zachęca się, aby w celu udoskonalenia procesu
planowania postępowań o udzielenie zamówienia już na początku postępowania
publikowało w dokumentacji przetargowej realistyczne harmonogramy,
z uwzględnieniem złożonego charakteru zarówno procedury przetargowej (np.
konieczności składania wizyt na miejscu), jak i zamówienia.
Zachęca się ponadto Wspólne Przedsięwzięcie F4E, aby z myślą o usprawnieniu
procesu ewaluacji i negocjacji nie przyjmowało wymogu posiadania konkretnych
kwalifikacji za jedno z kryteriów wyboru oraz aby przejrzyście określało zakres
negocjacji w dokumentacji przetargowej.

Uchybienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi i projektami przez Wspólne
Przedsięwzięcie F4E zagrażają jego skuteczności operacyjnej

2.35. 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. W przypadku gdy problemy te pozostaną nierozwiązane,
mogą one negatywnie wpłynąć na zdolność pracowników do skutecznego wypełniania
obowiązków.

Działania, jakie należy podjąć (6)
Wspólne Przedsięwzięcie F4E zachęca się do tego, aby znalazło rozwiązanie
problemów poruszonych przez panel ekspertów i wyeliminowało powiązane
zagrożenia w zakresie zarządzania zasobami kadrowymi i korzystania na dużą skalę
z usług pracowników kontraktowych i pracowników tymczasowych świadczących
usługi w ramach jego struktur.

2.36. W 2019 r. grupa ad hoc powołana przez radę zarządzającą Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E przeprowadziła przegląd systemu sprawozdawczości
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i zaproponowała wprowadzenie systemu zarządzania wartością wypracowaną 14, 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, jakie należy podjąć (7)
Wspólne Przedsięwzięcie F4E zachęca się, aby na etapie wdrażania ponownie
oceniło skuteczność nowego systemu zarządzania wartością wypracowaną
i poinformowało radę zarządzającą o wynikach tej oceny.

Wspólne przedsięwzięcia podejmują działania następcze
w odpowiedzi na ustalenia kontroli z poprzednich lat

2.37. W większości przypadków wspólne przedsięwzięcia podjęły działania

naprawcze w związku z uwagami i komentarzami zawartymi w specjalnych
sprawozdaniach rocznych Trybunału z poprzednich lat. Szczegółowe informacje na ten
temat zamieszczono w załącznikach do opinii Trybunału w rozdziale 3.

2.38. Jak pokazano na rys. 2.2, w 2019 r. podjęto działania naprawcze

w odniesieniu do 26 uwag, w przypadku których do końca 2018 r. nie poczyniono
żadnych kroków. W odniesieniu do 20 uwag (77%) działania te ukończono, natomiast

14

System zarządzania wartością wypracowaną pomaga kierownikom projektu zmierzyć wyniki
osiągane w ramach projektów. Jest to proces systematycznego monitorowania, w toku
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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sześć uwag (23%) na koniec 2019 r. wciąż wymagało kontynuacji działań
naprawczych 15.

Rys. 2.2 – Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w odpowiedzi
na uwagi z poprzednich lat
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

15

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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Wyniki kontroli przedstawione
w innych niedawnych publikacjach
Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć
2.39. W 2019 r. poza sprawozdaniem rocznym dotyczącym rocznych sprawozdań
finansowych wspólnych przedsięwzięć Trybunał opublikował także sprawozdania
specjalne, które odnosiły się do wspólnych przedsięwzięć (zob. rys. 2.3).
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Rys. 2.3 – 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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Rozdział 3
Poświadczenia wiarygodności
wydane w odniesieniu do wspólnych
przedsięwzięć UE
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3.1. Informacje leżące u podstaw
poświadczeń wiarygodności
Podstawa wydania opinii

3.1.1. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC

Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi
przez INTOSAI. Obowiązki Trybunału wynikające z tych standardów opisano bardziej
szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej zadań Trybunału. Trybunał jest
niezależny w rozumieniu Kodeksu etyki zawodowych księgowych wydanego przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (tzw. kodeksu IESBA) oraz
wymogów etycznych mających znaczenie w kontekście prowadzonych przez niego
kontroli i wywiązuje się z innych obowiązków etycznych zgodnie z tymi wymogami
i kodeksem IESBA. Trybunał uważa, że uzyskane dowody kontroli stanowią
wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii.

Zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie

3.1.2. Na mocy art. 310–325 TFUE oraz regulaminów finansowych wspólnych

przedsięwzięć organy kierownicze wspólnych przedsięwzięć odpowiadają za
sporządzenie i prezentację sprawozdań finansowych zgodnie z powszechnie przyjętymi
międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego oraz za legalność
i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań. Do zadań kierownictwa
należy także zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie mechanizmów kontroli
wewnętrznej umożliwiających sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego,
które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem.
Kierownictwo odpowiada również za dopilnowanie, by ujęte w sprawozdaniu
finansowym działania, transakcje finansowe i informacje były zgodne z obowiązującymi
przepisami i ramami regulacyjnymi.

3.1.3. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo odpowiada za

ocenę zdolności wspólnych przedsięwzięć do kontynuacji działalności, za ujawnienie,
w stosownych przypadkach, problematycznych kwestii związanych z kontynuacją
działalności oraz za prowadzenie rachunkowości przy założeniu kontynuacji
działalności, chyba że zamierza ono zlikwidować jednostkę lub zaprzestać działalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaprzestania działalności.
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3.1.4. Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie należy nadzór nad

sprawozdawczością finansową wspólnych przedsięwzięć.

Zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdań finansowych
i transakcji leżących u ich podstaw

3.1.5. Celem Trybunału jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdania

finansowe wspólnych przedsięwzięć nie zawierają istotnych zniekształceń, a leżące
u ich podstaw transakcje są legalne i prawidłowe, a także przedstawienie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie przeprowadzonej przez siebie
kontroli, poświadczeń wiarygodności dotyczących wiarygodności rozliczeń oraz
legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca pewność
oznacza wysoki poziom pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że kontrola zawsze
wykaże istotne zniekształcenia lub niezgodności. Mogą one być spowodowane
nadużyciem lub błędem i są uważane za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie wpłyną one na decyzje gospodarcze podejmowane przez
użytkowników na podstawie takiego sprawozdania.

3.1.6. Jeżeli chodzi o dochody, Trybunał weryfikuje wkłady otrzymane od Komisji

Europejskiej, innych partnerów lub państw uczestniczących i ocenia stosowane przez
wspólne przedsięwzięcia procedury poboru opłat i ewentualnych innych dochodów.

3.1.7. Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak

wydatki zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje
wszystkie kategorie płatności (w tym płatności z tytułu nabycia aktywów) z wyjątkiem
zaliczek w chwili ich wypłaty. Zaliczki bada się po przedstawieniu przez odbiorcę
środków uzasadnienia ich właściwego wykorzystania oraz po przyjęciu tego
uzasadnienia przez wspólne przedsięwzięcie na drodze rozliczenia danej zaliczki, w tym
samym roku lub w latach kolejnych.

3.1.8. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA)

i Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) Trybunał
stosuje profesjonalny osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm przez cały okres trwania
kontroli. Ponadto Trybunał:
—

identyfikuje i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu –
istotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności
transakcji leżących u jego podstaw z wymogami przepisów prawa Unii
Europejskiej, a także opracowuje i przeprowadza procedury kontroli
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w odpowiedzi na to ryzyko oraz uzyskuje dowody kontroli, które stanowią
wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania opinii. Ryzyko niewykrycia
istotnego zniekształcenia lub niezgodności jest wyższe, jeśli takie zniekształcenie
lub niezgodność wynika z nadużycia, niż gdy wynika z błędu, ponieważ nadużycie
może wiązać się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi zaniechaniami, podaniem
fałszywych informacji lub obejściem mechanizmów kontroli wewnętrznej;
—

dąży do zrozumienia mechanizmów kontroli wewnętrznej istotnego w kontekście
prowadzonej przez siebie kontroli, tak by wypracować procedury kontroli
stosowne do okoliczności, nie zaś w celu wydania opinii na temat skuteczności
kontroli wewnętrznej;

—

ocenia stosowność przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność
szacunków księgowych i odnośnych informacji podanych przez kierownictwo;

—

wydaje opinię na temat tego, czy kierownictwo właściwie prowadziło
rachunkowość przy założeniu kontynuacji działalności, oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów kontroli, ocenia, czy występuje istotny poziom niepewności
w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą podać w istotną
wątpliwość zdolność wspólnych przedsięwzięć do kontynuowania działalności.
Jeśli Trybunał stwierdzi, że taki poziom niepewności istnieje, ma obowiązek
zwrócić uwagę w swoim sprawozdaniu na odpowiednie informacje ujawnione
w sprawozdaniu finansowym bądź – jeśli takie ujawnione informacje są
niewystarczające – wydać opinię z zastrzeżeniem. Wnioski Trybunału opierają się
na dowodach kontroli uzyskanych do momentu sporządzenia sprawozdania.
Przyszłe zdarzenia lub okoliczności mogą jednak spowodować, że jednostka
zaprzestanie kontynuowania działalności;

—

ocenia ogólną prezentację, strukturę i treść sprawozdania, w tym przedstawione
w nim informacje, a także orzeka, czy sprawozdanie to rzetelnie odzwierciedla
transakcje i zdarzenia leżące u jego podstaw;

—

uzyskuje wystarczające i odpowiednie dowody kontroli dotyczące sytuacji
finansowej wspólnych przedsięwzięć, pozwalające wyrazić opinię na temat
sprawozdania finansowego i transakcji leżących u jego podstaw. Trybunał
odpowiada za kierowanie kontrolą, jej nadzór oraz wykonanie. Spoczywa na nim
wyłączna odpowiedzialność za opinię pokontrolną;
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—

uwzględnił wyniki badania sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć
przeprowadzonego przez niezależnego audytora zewnętrznego zgodnie
z przepisami art. 70 ust. 6 rozporządzenia finansowego UE 16.

3.1.9. Trybunał informuje kierownictwo m.in. o planowanym zakresie i terminach

przeprowadzenia kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym o wszelkich
poważnych uchybieniach w mechanizmach kontroli wewnętrznej wykrytych w trakcie
kontroli.

3.1.10. Spośród kwestii zgłoszonych wspólnym przedsięwzięciom Trybunał

wskazuje te, które miały największe znaczenie w kontroli sprawozdania finansowego za
bieżący okres i które w związku z tym określane są mianem kluczowych obszarów
badania. Trybunał opisuje te kwestie w swoim sprawozdaniu, chyba że przepisy prawa
zakazują podania ich do wiadomości publicznej bądź jeśli, w niezmiernie rzadkich
przypadkach, Trybunał stwierdzi, że dana kwestia nie powinna zostać poruszona
w sprawozdaniu, ponieważ można racjonalnie założyć, że negatywne konsekwencje
takiego kroku przewyższą korzyści dla interesu publicznego.

16

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 (Dz.U. L 193
z 30.7.2018, s. 1).
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Wspólne przedsięwzięcia realizujące
programy ramowe UE
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3.2. Wspólne Przedsięwzięcie
Ustanowione w celu Opracowania
Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Lotniczym Nowej Generacji
(SESAR)
Wprowadzenie

3.2.1. Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu

Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR) z siedzibą w Brukseli zostało
ustanowione w lutym 2007 r. na okres ośmiu lat 17 (SESAR 1). W czerwcu 2014 r. Rada
zmieniła rozporządzenie ustanawiające i wydłużyła czas trwania Wspólnego
Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r. 18 (SESAR 2020).

3.2.2. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR jest partnerstwem publiczno-prywatnym na

rzecz opracowania zmodernizowanego systemu zarządzania ruchem lotniczym
w Europie. Członkami założycielami są Unia Europejska (UE), reprezentowana przez
Komisję (DG MOVE), oraz Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi
Powietrznej (Eurocontrol) 19. W odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania z 2015 r. członkami Wspólnego Przedsięwzięcia zostało 19 podmiotów
17

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia
wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem
lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1) zmienione rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1361/2008 (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 12).

18

Rozporządzenie Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu
opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)
w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024 (Dz.U. L 192
z 1.7.2014, s. 1).

19

Eurocontrol jest organizacją międzynarodową, w której uczestniczy 41 państw
członkowskich. UE oddelegowała do Eurocontrol egzekwowanie części swoich przepisów
dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, w wyniku czego Eurocontrol
stała się centralną organizacją zajmującą się koordynacją i planowaniem kontroli ruchu
lotniczego w całej Europie. Sama UE jest sygnatariuszem organizacji Eurocontrol,
a wszystkie państwa członkowskie UE są jej członkami.
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publicznych i prywatnych z branży lotniczej. Należą do nich producenci samolotów,
producenci wyposażenia naziemnego i pokładowego, instytucje zapewniające służby
żeglugi powietrznej oraz podmioty świadczące usługi w obrębie portów lotniczych.

3.2.3. W tabeli 3.2.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 20.

Tabela 3.2.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

125,7

94,8

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

119,6

129,5

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

183,3

166,3

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln
EUR) (1)

161,0

175,9

40

42

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników, pracowników zatrudnionych na czas
określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

20

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.sesarju.eu.
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.2.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 21 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 22 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.2.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

21

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

22

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.2.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.2.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.2.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.2.9. Program SESAR 1 został formalnie zamknięty w 2016 r., a ostatnie wypłaty

płatności korygujących i odzyskania nadpłat na rzecz beneficjentów zakończyły się
w 2019 r.

3.2.10. W tabeli 3.2.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu SESAR 1 według stanu na koniec 2019 r.
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Tabela 3.2.2 – Wkłady członków na rzecz programu SESAR 1 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Działania
dodatkowe
(1)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Wkłady
pieniężne
634,1
137,8
25,5
797,4

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
rzecz działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
0,0
0,0
nie dotyczy
422,9
0,0
nie dotyczy
514,3
0,0
nie dotyczy
937,2
0,0
nie dotyczy

Łącznie
634,1
560,7
539,8
1 734,6

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.2.11. Na koniec 2019 r. nadwyżka wkładów pieniężnych na rzecz programu

SESAR 1 wyniosła 30,7 mln euro. Na podstawie informacji księgowych Wspólnego
Przedsięwzięcia kwota ta musi zostać zwrócona odpowiednim członkom Wspólnego
Przedsięwzięcia w następujący sposób: 23,8 mln euro – Komisji, 4,8 mln euro –
Eurocontrol, a 2,1 mln euro – członkom z branży. Zgodnie ze zmienionym
rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie jednak zwrot
nadpłaconych wkładów pieniężnych może być dokonany tylko przy okazji formalnego
zamknięcia Wspólnego Przedsięwzięcia w 2024 r., chyba że przed tą datą zarząd
zaproponuje Komisji rozwiązanie Wspólnego Przedsięwzięcia 23. Wspólne
Przedsięwzięcie poinformowało Komisję o swojej sytuacji w maju 2018 r. i w kwietniu
2019 r. Wobec braku praktycznych rozwiązań umożliwiających wcześniejszy zwrot
środki te pozostają we Wspólnym Przedsięwzięciu, przy czym nie są wykorzystywane
na projekty badawcze, co jest sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami.

Uwaga dotycząca wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.2.12. W tabeli 3.2.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu SESAR 2020 według stanu na koniec 2019 r.

23

Art. 5 lit. k) i art. 13 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia (WE) nr 219/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 721/2014
(Dz.U. L 192 z 1.7.2014 r., s. 1).
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Tabela 3.2.3 – Wkłady członków na rzecz programu SESAR 2020 (w mln
EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Działania
dodatkowe

Łącznie

(1)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

585,0
500,0
500,0
1 585,0

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

Wkłady
pieniężne

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
rzecz działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

331,0
13,7
5,3
350,0

0,0
59,6
107,9
167,5

0,0
120,4
58,9
179,3

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

331,0
193,7
172,1
696,8

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.2.13. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2019 r.

na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania środków na
zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 95% i 83,6%.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.2.14. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono
zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zakończyło analizę luk przeprowadzoną w oparciu o istniejący system kontroli
wewnętrznej i określiło wskaźniki (tzw. „środki”) dla większości nowych zasad kontroli
wewnętrznej i powiązanych właściwości. Większość tych wskaźników dotyczyła jednak
samego istnienia działań kontrolnych, a nie ich skuteczności. Wspólne Przedsięwzięcie
powinno opracowywać dalsze istotne kluczowe wskaźniki kontroli, tak aby móc
oceniać skuteczność swoich działań kontrolnych i wykrywać uchybienia w kontroli.

3.2.15. Jeżeli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za audyty

ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji. Na podstawie wyników audytów
ex post dostępnych pod koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało
o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 2,61% oraz poziomie błędu
rezydualnego wynoszącym 1,61% w projektach finansowanych w ramach programu
„Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) 24. W swoim wniosku

24

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za 2019 r., pkt 5.3.1.
i 5.3.2.
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w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu „Horyzont 2020” 25
Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach programu
„Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za
realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki zaproponowane w celu
uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów
projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu
rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe, w momencie zamknięcia
programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ finansowy wszelkich
audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.2.16. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli płatności z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole nie
wykazały znacznych błędów ani uchybień w kontroli w próbie beneficjentów
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.2.17. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

25

COM(2011) 809 final.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat

26

Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2017

Pod koniec 2017 r. w ostatniej fazie programu SESAR 1 Wspólne Przedsięwzięcie musiało
anulować 30 mln euro (19%) zobowiązań pozostających do spłaty (zobowiązania płatnicze)
w wyniku korekt projektów programu SESAR I lub ich anulowania. W konsekwencji na koniec
roku wciąż nierozliczone zobowiązania płatnicze Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach
dotacji na rzecz programu SESAR I wyniosły około 47 mln euro.

zrealizowane

2017

W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających zarząd Wspólnego
Przedsięwzięcia SESAR zatwierdził w maju 2018 r. plan działania Wspólnego Przedsięwzięcia.
Plan ten obejmuje wiele działań, w odniesieniu do których zainicjowano już pewne kroki.
Większość z nich powinna zostać wdrożona w 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r., a część
zostanie wzięta pod uwagę w następnym okresie programowania.

zrealizowane

2018

Niewykorzystane środki na płatności w wysokości 40 mln euro zostały przeniesione
z poprzednich lat na 2018 r. na zwrot nadpłaconych wkładów pieniężnych pochodzących od
członków z branży SESAR 1 26 i na uregulowanie opóźnionych, lecz uzasadnionych wniosków

zrealizowane

Art. 13 i 25 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, stanowiącego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 219/2007 zmienionego rozporządzeniem
Rady (UE) nr 721/2014 oraz art. 4 umów indywidualnych Wspólnego Przedsięwzięcia z członkami z branży.
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Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

o płatność na rzecz projektów finansowanych z 7PR i programu TEN-T. Pod koniec 2018 r.
jednak tylko 1,8 mln euro (5%) tych środków można było wykorzystać na takie płatności
korygujące; 20 mln euro (50%) trzeba było anulować, a 18,2 mln euro (45%) zostało
przeniesionych na 2019 r.

2018

Pod koniec 2018 r. w ostatniej fazie programu SESAR 1 Wspólne Przedsięwzięcie nadal
posiadało otwarte zobowiązania w wysokości 61,4 mln euro. W związku z tym, że program
został zamknięty z końcem 2016 r., a ostatnią płatność w ramach przyznanej dotacji
wykonano pod koniec 2017 r., zasoby przeznaczone na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia nie
zostaną w pełni wykorzystane.

w trakcie realizacji

2018

Niski poziom wskaźnika wykorzystania środków i wysoki poziom wskaźnika anulowania
środków w przypadku środków na płatności dostępnych w 2018 r. w ramach programu
„Horyzont 2020” były w dużej mierze spowodowane:
— zachowawczym planowaniem budżetowym, biorąc pod uwagę ryzyko opóźnień
w otrzymywaniu corocznych umów o delegowaniu zadań dotyczących realizacji
finansowej;
— podejściem do planowania i monitorowania budżetu, w ramach którego nie brano
w pełni pod uwagę kwoty niewykorzystanych środków na płatności, które przeniesiono
z poprzednich lat i ponownie włączono do budżetu na następny rok.

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
SESAR
3.2.11. W celu rozwiązania tej kwestii Wspólne Przedsięwzięcie SESAR przesłało
zarządowi projekt decyzji do rozpatrzenia, z zamiarem nadania Wspólnemu
Przedsięwzięciu SESAR podstawy prawnej do zwrotu nadwyżki środków pieniężnych
związanych z SESAR 1. Decyzja ta jest obecnie na etapie procedury pisemnej.
Niezwłocznie po podjęciu decyzji Wspólne Przedsięwzięcie SESAR dokona zwrotu
kosztów zgodnie z zaleceniami DG BUDG. Umożliwi to szybkie zamknięcie rachunków
SESAR 1.
3.2.14. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR rozpoczęło wewnętrzny projekt mający na celu
opracowanie dalszych istotnych wskaźników kontroli w celu oceny skuteczności swoich
działań kontrolnych i wykrycia niedociągnięć w zakresie kontroli. Działania te będą
opierać się na pracach prowadzonych już od 2017 r. i mają zostać wdrożone do końca
2020 r.
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3.3. Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste
Niebo” / Wspólne Przedsięwzięcie
„Czyste Niebo 2” („Czyste Niebo”)
Wprowadzenie

3.3.1. Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” na rzecz realizacji wspólnej

inicjatywy technologicznej w zakresie aeronautyki („Wspólne Przedsiębiorstwo »Czyste
Niebo«”) z siedzibą w Brukseli zostało ustanowione w grudniu 2007 r. w ramach
siódmego programu ramowego (7PR) w zakresie badań na okres 10 lat 27 (Wspólne
Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 1”). W dniu 6 maja 2014 r. Rada wydłużyła czas
trwania Wspólnego Przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2024 r. 28 (Wspólne
Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”).

3.3.2. Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” jest partnerstwem publiczno-

prywatnym zajmującym się badaniami i innowacjami w zakresie aeronautyki. Zgodnie
z nowym rozporządzeniem członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są:
Unia Europejska (UE), reprezentowana przez Komisję (DG RTD), oraz członkowie
prywatni, do których należą liderzy i wspólnicy zintegrowanych demonstratorów
technologii (ZDT), platform demonstracyjnych dla innowacyjnych statków
powietrznych (PDISP) i działań poprzecznych. Dodatkowo Wspólne Przedsięwzięcie
współpracuje z branżowymi „partnerami podstawowymi”, wybieranymi za
pośrednictwem otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków 29.

27

Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne
przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1).

28

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).

29

W 2008 r. 16 liderów i 66 wspólników włączyło się w pierwszą fazę Wspólnego
Przedsiębiorstwa „Czyste Niebo” (program „Czyste Niebo 1”). Zgodnie z art. 4 ust. 6 statutu
załączonego do rozporządzenia Rady (UE) nr 558/2014 wspólnicy biorący udział
w programie „Czyste Niebo 1” zachowują ten status do zakończenia działań badawczych,
lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. W 2017 r., po zakończeniu czwartego zaproszenia
dla partnerów podstawowych ogłoszonego w 2016 r., Wspólne Przedsięwzięcie zamknęło
procedurę wyboru partnerów i ich przystąpienia, osiągnąwszy liczbę ponad 230 podmiotów
prawnych uczestniczących w programie „Czyste Niebo 2”. W programie bierze udział 16
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Partnerzy ci uzyskali status członków prywatnych na mocy rozporządzenia
ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”.

3.3.3. W tabeli 3.3.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 30.

Tabela 3.3.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

327,8

336,4

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

294,9

294,6

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

341,4

343,8

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln
EUR) (1)

305,8

371,1

42

40

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników, pracowników zatrudnionych na czas
określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

liderów wraz z powiązanymi wspólnikami i stronami trzecimi, a także wybrani partnerzy
podstawowi ze swoimi powiązanymi wspólnikami i stronami trzecimi.
30

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.cleansky.eu.
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.3.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 31 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 32 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.3.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

31

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

32

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.3.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.3.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.3.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
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Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.3.9. W tabeli 3.3.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu „Czyste Niebo 1” według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.3.2 – Wkłady członków na rzecz programu „Czyste Niebo 1”
(w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
800,0
600,0
1 400,0

Działania
dodatkowe
(1)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
800,0
600,0
1 400,0

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

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzon
niezatwierdzone niepieniężne na
e wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

800,0
14,9
814,9

0,0
594,1
594,1

0,0
-1,1
-1,1

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

800,0
607,9
1 407,9

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.3.10. Program Wspólnego Przedsięwzięcia realizowany w ramach 7PR został

formalnie zamknięty w 2017 r., a poziom wykorzystania środków wyniósł prawie 100%.
W 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie odzyskało jeszcze środki w kwocie około 1,1 mln
euro pochodzące z nierozliczonych płatności zaliczkowych i będące wynikiem audytów
ex post.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.3.11. W tabeli 3.3.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez
członków na rzecz programu „Czyste Niebo 2” według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.3.3 – Wkłady członków na rzecz programu „Czyste Niebo 2”
(w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
1 755,0
1 228,5
2 983,5

Działania
dodatkowe

Łącznie

(1)

0,0
965,3
965,3

1 755,0
2 193,8
3 948,8

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
1 139,7
0,0
0,0
0,0
18,8
273,9
320,1
899,9
1 158,5
273,9
320,1
899,9

Wkłady
pieniężne

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Łącznie
1 139,7
1 512,7
2 652,4
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3.3.12. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2019 r.

na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania środków na
zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 99,8% i 97,3%.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.3.13. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono
zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
wdrożyło nowe ramy kontroli wewnętrznej, a także opracowało kluczowe wskaźniki
kontroli dla wszystkich zasad kontroli, tak aby móc oceniać skuteczność swoich działań
kontrolnych i wykrywać uchybienia kontroli.

3.3.14. Jeżeli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za audyty

ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji. Na podstawie wyników audytów
ex post dostępnych pod koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało
o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 1,30% oraz poziomie błędu
rezydualnego wynoszącym 0,92% w projektach finansowanych w ramach programu
„Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) 33. W swoim wniosku
w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu „Horyzont 2020” 34
Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach programu
„Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za
realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki zaproponowane w celu
uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów
projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu
rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe, w momencie zamknięcia
programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ finansowy wszelkich
audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.3.15. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole
wykazały występowanie błędów systemowych dotyczących zadeklarowanych kosztów

33

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za 2019 r.,
s. 91–99.

34

COM(2011) 809 final.
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osobowych. Głównymi źródłami błędów były: wykorzystanie indywidualnego
efektywnego czasu pracy, co jest niedozwolone w przypadku, gdy deklaracje kosztów
opierają się na stawkach godzinowych w ujęciu miesięcznym, a także wykorzystanie
stawek jednostkowych, w tym elementów szacunkowych, które znacznie odbiegają od
rzeczywistych stawek jednostkowych. Wyniki kontroli wskazują na zwiększone ryzyko
błędu w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia wynikające z dużej liczby członków
prywatnych i uczestniczących podmiotów powiązanych realizujących projekty
Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.3.16. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2018

W 2017 i 2018 r. wskaźnik rotacji pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia był wysoki,
zarówno jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych na czas określony, jak i pracowników
kontraktowych. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony wartość tego
wskaźnika wzrosła gwałtownie w 2018 r. do niemal 17% w wyniku odejścia ze Wspólnego
Przedsięwzięcia czterech specjalistów do spraw projektów. W 2018 r. prawie dwukrotnie
częściej korzystano z usług pracowników tymczasowych.

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
„Czyste Niebo”
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.
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3.4. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz
Realizacji Wspólnej Inicjatywy
Technologicznej w zakresie Leków
Innowacyjnych / Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej
Inicjatywy w zakresie Leków
Innowacyjnych (IMI)
Wprowadzenie

3.4.1. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy

Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) z siedzibą w Brukseli zostało
ustanowione w grudniu 2007 r. 35 na okres 10 lat (IMI 1). W maju 2014 r. Rada przyjęła
nowe rozporządzenie ustanawiające, które przedłużyło czas trwania Wspólnego
Przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2024 r.36 (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, IMI 2).

3.4.2. Wspólne Przedsięwzięcie IMI jest partnerstwem publiczno-prywatnym

zajmującym się badaniami i innowacjami w dziedzinie zdrowia. Członkami
założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska reprezentowana przez
Komisję (DG RTD) i branża farmaceutyczna reprezentowana przez Europejską
Federację Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

35

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne
Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków
Innowacyjnych (Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 38).

36

Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
(Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).
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3.4.3. W tabeli 3.4.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 37.

Tabela 3.4.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

200,1

179,6

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

134,1

275,6

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

231,3

236,0

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln EUR) (1)

261,4

485,6

53

48

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników, pracowników zatrudnionych na czas
określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

37

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.imi.europa.eu.

73

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.4.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 38 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 39 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.4.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

38

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

39

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.4.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.4.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.4.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.4.9. W tabeli 3.4.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu IMI 1 według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.4.2 – Wkłady członków na rzecz programu IMI 1 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
Działania
operacyjne dodatkowe (1)
1 000,0
1 000,0
2 000,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Przeniesione
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
dodatkowych
niepieniężne
924,8
0,0
0,0
nie dotyczy
21,9
688,6
69,7
nie dotyczy
946,7
688,6
69,7
nie dotyczy

Wkłady
pieniężne

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Łącznie
924,8
780,2
1 705,0
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3.4.10. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r.

dostępnego na projekty w ramach 7PR wskaźnik wykorzystania środków na płatności
wyniósł 97%.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.4.11. W tabeli 3.4.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu IMI 2 według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.4.3 – Wkłady członków na rzecz programu IMI 2 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
EFPIA
Partnerzy stowarzyszeni
Łącznie

Działania
operacyjne
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Działania
dodatkowe
(1)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Wkłady
pieniężne
423,7
15,6
5,7
445,0

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzon
niezatwierdzone niepieniężne na
e wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
0,0
202,6
8,2
210,8

0,0
117,4
26,8
144,2

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

423,7
335,6
40,7
800,0

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.4.12. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 100% i 98%.

3.4.13. W wyniku wdrożenia szeregu środków naprawczych przez Wspólne

Przedsięwzięcie IMI w 2019 r. znacznie poprawiło się planowanie i monitorowanie
potrzeb Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie nowych środków na płatności. Wspólne
Przedsięwzięcie musiało jednak zwrócić do budżetu UE 139,1 mln euro środków na
zobowiązania na 2019 r. ze względu na ograniczenie liczby tematów zaproszeń do
składania wniosków w planie prac na 2019 r. Ze względu na zmniejszone
zapotrzebowanie na prace ekspertów ds. oceny Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało
tylko 2,8 mln euro (co stanowi 49%) z wynoszącego 5,8 mln euro dostępnego budżetu
na wydatki na infrastrukturę na 2019 r. (tytuł 2 w budżecie).

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.4.14. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono
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zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
wdrożyło nowe ramy kontroli wewnętrznej, a także opracowało wskaźniki służące
ocenie skuteczności działań kontrolnych w zakresie wszystkich zasad kontroli
wewnętrznej i powiązanych właściwości. Rok 2019 był drugim z kolei, w którym
Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło samoocenę swojej działalności w zakresie
kontroli wewnętrznej w nowych ramach.

3.4.15. W odniesieniu do płatności okresowych i końcowych w ramach 7PR

Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza audyty ex post w siedzibach beneficjentów,
natomiast w przypadku zestawień wydatków poniesionych w projektach w ramach
programu „Horyzont 2020” za audyty ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu
Komisji. Na podstawie wyników audytów ex post dostępnych pod koniec 2019 r.
Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 2,05% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,66%
w projektach finansowanych w ramach 7PR 40, a także o reprezentatywnym poziomie
błędu wynoszącym 0,85% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,52%
w projektach finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe
i rozliczenie płatności) 41. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego
ustanowienia programu „Horyzont 2020” 42 Komisja uznała, „w odniesieniu do
wydatków na badania w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu,
w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za realistyczny cel, uwzględniając koszty
kontroli, środki zaproponowane w celu uproszczenia zasad oraz powiązane
nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów projektu badawczego. Ostatecznym
celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile
to możliwe, w momencie zamknięcia programów wieloletnich, po tym jak
uwzględniono wpływ finansowy wszelkich audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.4.16. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole nie
wykazały znacznych błędów ani uchybień w kontroli w próbie beneficjentów
Wspólnego Przedsięwzięcia.

40

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za 2019 r., pkt 4.3.

41

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za 2019 r., pkt 4.3.

42

COM(2011) 809 final.
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Inne kwestie

3.4.17. W 2019 r. wyraźnie ustabilizowała się sytuacja kadrowa Wspólnego

Przedsięwzięcia. W szczególności wskaźnik rotacji pracowników zmniejszył się z 21% do
5,6%, liczba długoterminowych zwolnień chorobowych spadła z czterech do jednego
zwolnienia, a poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych został ograniczony
z 5,1 do 3,8 ekwiwalentów pełnego czasu pracy.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.4.18. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2017

Pod koniec 2017 r. niewykorzystane środki na płatności z poprzednich lat wyniosły
78,7 mln euro. W rezultacie w lipcu 2017 r. Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia
zatwierdziła ograniczenie kwoty nowych środków na płatności z tytułu działalności
operacyjnej przewidzianych na ten rok o 56 mln euro, a w listopadzie tego samego roku
podjęła decyzję o zmniejszeniu skumulowanych niewykorzystanych środków na płatności
z lat poprzednich o 25,8 mln. Sytuacja ta pokazuje, że w minionych latach występowały
niedociągnięcia w planowaniu i monitorowaniu zapotrzebowania na nowe środki na
płatności.

zrealizowane

2017

W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających Wspólne Przedsięwzięcie
opracowało plan działania zatwierdzony przez Radę Zarządzającą Wspólnego
Przedsięwzięcia IMI2 w listopadzie 2017 r. Plan ten obejmuje szeroki wachlarz działań,
które mają zostać zrealizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie. Część z nich została już
zapoczątkowana, większość powinna zostać wdrożona w 2018 r. i 2019 r., a niewielka ich
liczba zostanie uwzględniona w następnym okresie programowania.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2018

Pod koniec 2018 r. niewykorzystane środki na płatności z poprzednich lat, przeniesione na
następny rok, wyniosły 56,1 mln euro. W rezultacie w grudniu 2018 r. Rada Zarządzająca
Wspólnego Przedsięwzięcia zatwierdziła budżet korygujący, aby zmniejszyć kwotę nowych
środków na płatności na ten rok o 36,3 mln euro 43. W porównaniu z rokiem poprzednim
sytuacja poprawiła się w wyniku wdrożenia kilku środków naprawczych przez Wspólne
Przedsięwzięcie, jednak uchybienia dotyczące planowania i monitorowania potrzeb
w zakresie nowych środków na płatności nadal się utrzymywały.

zrealizowane

2018

W 2018 r. wskaźnik rotacji pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia był wysoki i wynosił
średnio 21% w ujęciu ogólnym, a w przypadku pracowników kontraktowych był
szczególnie wysoki i wynosił 60%. Sytuację pogarszało osiem długoterminowych zwolnień
lekarskich, z których cztery stanowiły nowe przypadki z 2018 r. W efekcie w 2018 r. tylko
połowa pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia pracowała w sposób stabilny, co
zwiększało ryzyko, że cele operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia nie zostaną osiągnięte
zgodnie z planem. Aby opanować sytuację kadrową w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie
skorzystało z usług pracowników tymczasowych, którzy stanowili 9,6% wszystkich
pracowników.

zrealizowane

Trzeci budżet korygujący na 2018 r. zatwierdzony 5 grudnia 2018 r.
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
IMI
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.
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3.5. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz
Technologii Ogniw Paliwowych
i Technologii Wodorowych / Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Technologii
Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych 2 (FCH)
Wprowadzenie

3.5.1. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych

i Technologii Wodorowych z siedzibą w Brukseli zostało ustanowione w maju 2008 r.
na okres do 31 grudnia 2017 r.44 (Wspólne Przedsiębiorstwo FCH 1). W maju 2014 r.
Rada zmieniła pierwotne rozporządzenie i wydłużyła czas trwania Wspólnego
Przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2024 r.45 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH 2).

3.5.2. Wspólne Przedsięwzięcie FCH jest partnerstwem publiczno-prywatnym

działającym w zakresie badań i innowacji w dziedzinie technologii ogniw paliwowych
i technologii wodorowych. Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia
Europejska (UE) reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe (Hydrogen
Europe) oraz zrzeszenie podmiotów badawczych (Hydrogen Europe Research).

44

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne
przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych
(Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1) zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 1183/2011
(Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 3).

45

Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych 2 (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108).
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3.5.3. W tabeli 3.5.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące

Wspólnego Przedsięwzięcia 46.

Tabela 3.5.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

104,2

102,4

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

87,1

79,8

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

113,9

126,5

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln EUR) (1)

91,7

85,5

28

27

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników, pracowników zatrudnionych na czas
określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

46

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.fch.europa.eu.
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.5.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 47 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 48 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.5.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

47

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

48

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.5.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.5.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.5.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.5.9. W tabeli 3.5.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu FCH 1 według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.5.2 – Wkłady członków na rzecz programu FCH 1 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
470,0
470,0
940,0

Działania
dodatkowe
(1)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
470,0
470,0
940,0

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

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

402,4
17,9
420,3

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

19,1
429,6
448,7

0,0
2,9
2,9

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
421,5
450,4
871,9
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3.5.10. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r.

dostępnego na projekty w ramach 7PR wskaźnik wykorzystania środków na płatności
wyniósł 95,1%.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.5.11. W tabeli 3.5.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz programu FCH 2 według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.5.3 – Wkłady członków na rzecz programu FCH 2 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
665,0
95,0
760,0

Działania
dodatkowe
(1)

0,0
285,0
285,0

Łącznie
665,0
380,0
1 045,0

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

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

420,0
6,3
426,3

0,0
5,4
5,4

0,0
26,4
26,4

0,0
667,0
667,0

Łącznie
420,0
705,1
1 125,1

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.5.12. Niski poziom wkładów niepieniężnych wniesionych przez członków

z branży na rzecz działalności operacyjnej wynika z faktu, że Wspólne Przedsięwzięcie
zatwierdza je w momencie składania ostatecznych zestawień poniesionych wydatków.
W związku z tym większość zadeklarowanych wkładów niepieniężnych zostanie
zatwierdzona na późniejszym etapie programu „Horyzont 2020”, w momencie
dokonywania płatności końcowych na rzecz projektów i wydawania świadectw kontroli
sprawozdań finansowych.

3.5.13. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 86,3% i 100%. Środki na
zobowiązania nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie udzielono zamówień
w ramach dwóch tematów z 2019 r.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.5.14. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante oparte na

przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono zobowiązane do
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wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17
zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie zakończyło
analizę luk przeprowadzoną w oparciu o istniejący system kontroli wewnętrznej
i opracowało wskaźniki na potrzeby oceny skuteczności nowych zasad kontroli
wewnętrznej i powiązanych właściwości.

3.5.15. W odniesieniu do płatności okresowych i końcowych w ramach 7PR

Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza audyty ex post u beneficjentów, natomiast
w przypadku zestawień wydatków poniesionych w projektach w ramach programu
„Horyzont 2020” za audyty ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji. Na
podstawie wyników audytów ex post dostępnych pod koniec 2019 r. Wspólne
Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym
2,08% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,08% w projektach
finansowanych w ramach 7PR49, a także o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 0,94% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,7% w projektach
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie
płatności) 50. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia
programu „Horyzont 2020” 51 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania
w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej,
o wielkości 2-5% za realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki
zaproponowane w celu uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko
związane ze zwrotem kosztów projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby
osiągnięcie poziomu błędu rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe,
w momencie zamknięcia programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ
finansowy wszelkich audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.5.16. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole nie
wykazały znacznych błędów ani uchybień w kontroli w próbie beneficjentów
Wspólnego Przedsięwzięcia.

49

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 za 2019 r., pkt 4.3.

50

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 za 2019 r., pkt 4.3.

51

COM(2011) 809 final.
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.5.17. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

2017

Uwagi Trybunału
W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających Wspólne Przedsięwzięcie
opracowało plan działania zatwierdzony przez Radę Zarządzającą Wspólnego
Przedsięwzięcia FCH2 w marcu 2018 r. Plan ten obejmuje szeroki zakres działań, które
mają zostać zrealizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie. Część z nich została już
zapoczątkowana, większość powinna zostać wdrożona w 2018 i 2019 r., a pozostałe
zostaną uwzględnione w następnym okresie programowania.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
FCH
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.
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3.6. Podzespoły i układy elektroniczne
w służbie wiodącej pozycji Europy
(ECSEL)
Wprowadzenie

3.6.1. Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie

wiodącej pozycji Europy” (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) z siedzibą w Brukseli
zostało ustanowione w maju 2014 r. 52 na okres do 31 grudnia 2024 r. Wspólne
Przedsięwzięcie ECSEL zastąpiło Wspólne Przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS, które
zakończyły działalność 26 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL rozpoczęło
samodzielną działalność w dniu 27 czerwca 2014 r.

3.6.2. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL jest partnerstwem publiczno-prywatnym

w dziedzinie badań dotyczących nanoelektroniki i systemów wbudowanych. Członkami
założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska (UE) reprezentowana
przez Komisję (DG CONNECT), państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu
ECSEL 53 oraz trzy stowarzyszenia z branży (AENEAS, ARTEMISIA i EPoSS) reprezentujące
przedsiębiorstwa i organizacje badawcze działające w obszarze systemów
wbudowanych i cyberfizycznych, integracji systemów inteligentnych oraz mikroi nanotechnologii.

52

Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152).

53

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy
i Zjednoczone Królestwo.
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3.6.3. W tabeli 3.6.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 54.

Tabela 3.6.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

172,6

290,1

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

197,7

187,3

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

232,5

310,6

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln EUR) (1)

204,0

194,2

29

30

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

54

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.ecsel.eu.
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.6.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 55 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 56 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.6.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

55

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

56

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.6.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.6.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.6.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.6.9. Według stanu na koniec 2019 r. UE wniosła wkład w wysokości

637,6 mln euro ze środków 7PR przydzielonych na współfinansowanie działań
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL podjętych w ramach 7PR (które zostały przejęte od
Wspólnych Przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC w czerwcu 2014 r.), oraz wkład
w wysokości 17,9 mln euro tytułem współfinansowania powiązanych kosztów
administracyjnych. Skumulowane zobowiązania na działania w ramach 7PR przejęte
przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL w czerwcu 2014 r. wyniosły 447,3 mln euro
(101,4 mln euro – zobowiązania przejęte od Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS
i 345,9 mln euro – od Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC). Na koniec 2019 r. Wspólne
Przedsięwzięcie ECSEL anulowało 21,8 mln euro (10,7 mln euro – przejęte od
Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS i 11,1 mln euro – od Wspólnego
Przedsiębiorstwa ENIAC) i zapłaciło 372,5 mln euro (78,4 mln euro – przejęte od
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Wspólne Przedsiębiorstwa ARTEMIS i 294,1 mln euro – od Wspólnego
Przedsiębiorstwa ENIAC).

3.6.10. Jeżeli chodzi o współfinansowanie projektów w ramach 7PR, wskaźnik

wykorzystania dostępnych środków na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia
wynoszących 44,8 mln euro w 2019 r. wyniósł 45,3%. Ten niski poziom wykorzystania
środków był spowodowany głównie opóźnieniami krajowych organów finansujących
w wydawaniu świadectw zakończenia projektu w przypadku działań w ramach 7PR.
W związku z tym, że program został zamknięty z końcem 2017 r., opóźnienia te
zwiększają ryzyko, że środki pochodzące z 7PR już przydzielone na rzecz Wspólnego
Przedsięwzięcia nie zostaną w pełni wykorzystane.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.6.11. W tabeli 3.6.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.6.2 – Wkłady członków na rzecz programu ECSEL w ramach
programu „Horyzont 2020” (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG CONNECT)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
1 185,0
1 657,5
2 842,5

Działania
dodatkowe

Łącznie

(1)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

1 185,0
1 657,5
2 842,5

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

Przeniesione i
Zatwierdzone
niezatwierdzone
wkłady
wkłady
niepieniężne
niepieniężne

681,5
14,9
696,4

0,0
102,5
102,5

0,0
705,4
705,4

Wkłady
niepieniężne na
poczet działań
dodatkowych
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
681,5
822,8
1 504,3

(1) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.6.12. Od 30 państw uczestniczących we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL

wymaga się wniesienia wkładów finansowych w wysokości co najmniej 1 170 mln euro
na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL 57. Na koniec 2019 r.
państwa uczestniczące, które wzięły udział w naborach wniosków w latach 2014–
2018 58, podpisały zobowiązania umowne na kwotę 763,5 mln euro i dokonały płatności
57

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 561/2014.

58

Spośród 30 państw uczestniczących we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL 19 uczestniczyło
w naborze z 2014 r., 21 w naborze z 2015 r., 24 w naborze z 2016 r., 18 w naborze z 2017 r.,
a 21 w naborze z 2018 r.
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w wysokości 341,6 mln euro (co stanowi 29,2% łącznej kwoty wymaganych wkładów).
Niski poziom wkładów wniesionych przez państwa uczestniczące wynika z faktu, że
niektóre z nich uznają koszty i ujmują je w sprawozdaniach przekazywanych
Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL dopiero po ukończeniu wspieranych przez siebie
projektów w ramach programu „Horyzont 2020”.

3.6.13. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL może obliczyć faktyczną wartość wkładów

niepieniężnych wniesionych przez członków z branży dopiero po zatwierdzeniu
wkładów państw uczestniczących, co ma miejsce na koniec programu. Wyjaśnia to,
dlaczego kwota przeniesionych, lecz jeszcze niezatwierdzonych wkładów
niepieniężnych wniesionych przez członków z branży jest tak wysoka. Na koniec 2019 r.
wyniosła ona 705,4 mln euro.

3.6.14. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 100% i 89%. Płatności
zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020” wybranych
w wyniku naborów wniosków z lat 2018 i 2019 stanowiły 67% wartości płatności
z tytułu działalności operacyjnej dokonanych w czasie trwania roku.

3.6.15. Z uwagi na potrzeby Wspólnego Przedsięwzięcia niewykorzystane środki

na płatności mogą zostać wprowadzone do budżetu w ciągu kolejnych trzech lat
budżetowych. Wspólne Przedsięwzięcie przeniosło 19 mln euro niewykorzystanych
środków na płatności z poprzednich lat do budżetu operacyjnego na 2019 r. Zwiększyło
to pierwotny budżet na płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach
programu „Horyzont 2020” ze 163 mln euro do 182 mln euro. Wspólne
Przedsięwzięcie uzasadniło przeniesienie środków oczekiwanym zwiększeniem liczby
wniosków o zwrot kosztów w 2019 r. związanych z naborami wniosków w ramach
programu „Horyzont 2020” z lat 2014 i 2015. Do końca 2019 r. wykonano 59%
przeniesionego budżetu.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.6.16. Umowy administracyjne zawarte przez Wspólne Przedsiębiorstwa

ARTEMIS i ENIAC z krajowymi organami finansującymi obowiązywały nadal po
połączeniu tych przedsiębiorstw we Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL. Zgodnie
z postanowieniami tych umów strategie audytów ex post Wspólnych Przedsiębiorstw
ARTEMIS i ENIAC w znacznym stopniu polegały na przeprowadzanych przez krajowe
organy finansujące kontrolach zestawień wydatków poniesionych w ramach
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projektów59. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL podjęło działania w celu dokonania oceny
realizacji audytu ex post przez krajowe organy finansujące i uzyskało od nich pisemne
oświadczenia, w których zadeklarowały one, że stosowanie procedur krajowych daje
wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji. Znaczne
zróżnicowanie metod i procedur stosowanych przez krajowe organy finansujące nie
pozwala jednak Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL na obliczenie pojedynczego
wiarygodnego ważonego poziomu błędu ani poziomu błędu rezydualnego
w płatnościach w ramach 7PR.

3.6.17. Jeżeli chodzi o projekty w ramach 7PR, płatności dokonane przez Wspólne

Przedsięwzięcie ECSEL w 2019 r. wyniosły 20,3 mln euro (w 2018 r. było to 41 mln
euro), co stanowi 11,2% (w 2018 r. – 22%) łącznych płatności z tytułu działalności
operacyjnej dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2019 r. Trybunał zastosował
zatem w odniesieniu do tych płatności poziom błędu rezydualnego ustalony przez DG
RTD dla całego programu 7PR, który na koniec 2019 r. wynosił 3,52% 60.

3.6.18. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono
zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
nie rozpoczęło jeszcze procesu wdrażania.

3.6.19. Jeżeli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za audyty

ex post odpowiada w tym przypadku Wspólna Służba Audytu Komisji 61. Na podstawie
wyników audytów ex post dostępnych pod koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 3% oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 1,48% w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)62. W swoim
wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu „Horyzont

59

Zgodnie ze strategią kontroli audytów ex post przyjętą przez Wspólne Przedsiębiorstwa
ARTEMIS i ENIAC Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przynajmniej raz do roku musi ocenić, czy
informacje otrzymane od państw członkowskich dają wystarczającą pewność co do
legalności i prawidłowości dokonanych transakcji.

60

Roczne sprawozdanie z działalności DG RTD za 2019 r., s. 36.

61

Art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 561/2014.

62

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za 2019 r., część III –
Kontrola wewnętrzna.
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2020” 63 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach programu
„Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za
realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki zaproponowane w celu
uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów
projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu
rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe, w momencie zamknięcia
programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ finansowy wszelkich
audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.6.20. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole
wykazały występowanie błędów systemowych dotyczących zadeklarowanych kosztów
osobowych. Głównymi źródłami błędów były: błędne obliczenia stawek godzinowych
w przypadku właściciela przedsiębiorstwa i zastosowanie rocznych stawek
godzinowych, których podstawą nie był ostatni zamknięty rok budżetowy.

Uwaga dotycząca innych kwestii

3.6.21. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno usprawnić proces komunikacji

wewnętrznej w celu wskazywania beneficjentów zagrożonych bankructwem oraz
terminowego informowania o płatnościach zaliczkowych obarczonych ryzykiem
nieodzyskania środków. W związku z tym ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym
informacje o płatnościach zaliczkowych mogą być przeszacowane.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.6.22. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

63

COM(2011) 809 final.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2017

W latach 2017 i 2018 Trybunał zaobserwował poważne uchybienia w zarządzaniu
procedurami udzielania zamówień na usługi administracyjne (np. wybór nieodpowiednich
procedur udzielenia zamówienia; niepełne określenie usług, które miały być świadczone;
podpisanie aneksów z opóźnieniem).

zrealizowane

2017

W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających Wspólne Przedsięwzięcie
opracowało plan działania przyjęty przez Radę Zarządzającą w kwietniu 2018 r. Plan
działania obejmuje szeroki wachlarz działań, które mają zostać zrealizowane przez
Wspólne Przedsięwzięcie. Część z nich została już zrealizowana, a większość powinna
zostać zrealizowana w 2019 r. Niektóre działania zostały uznane za wykraczające poza
zakres działalności Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

2018

W 2018 r. dokonano – bez niezbędnych dokumentów poświadczających – płatności
końcowej w ramach realizacji umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej
z jednym z trzech członków będących stowarzyszeniami z branży na świadczenie usług
komunikacyjnych i usług z zakresu organizacji imprez.

w trakcie realizacji

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2018

W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykryło, że przed utworzeniem Wspólnego
Przedsięwzięcia ECSEL członek z branży (AENEAS) nie dokonał na rzecz Wspólnego
Przedsiębiorstwa ENIAC wpłaty wkładów finansowych na pokrycie kosztów
administracyjnych w wysokości ponad 1 mln euro. Aby uporać się z brakiem środków na
wydatki administracyjne, Wspólne Przedsięwzięcie uzyskało od członków zaliczkowy wkład
pieniężny w wysokości 1 mln euro, przy czym 320 000 euro pochodziło od Komisji,
a 680 000 euro – od członków z branży. Wspólne Przedsięwzięcie powinno niezwłocznie
wystawić notę debetową.
Działania następcze: W celu uregulowania sytuacji w 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
ECSEL uzgodniło harmonogram płatności i wydało pierwszy nakaz odzyskania środków na
kwotę 549 500 euro skierowany do członka z branży (AENEAS). Zgodnie
z harmonogramem płatności pozostała kwota w wysokości 550 023 euro zostanie
uzyskana w 2020 r.

w trakcie realizacji
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
ECSEL
3.6.18. Wspólne przedsięwzięcie zaczęło – od przyjęcia planu działania – przechodzić
w 2020 r. na nowe ramy kontroli wewnętrznej. Obecnie określa kryteria
monitorowania kontroli wewnętrznej, które następnie zostaną zatwierdzone przez
kierownictwo. Zanim Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przejdzie całkowicie na nowe
ramy kontroli wewnętrznej, będzie nadal stosowało i monitorowało swój kompleksowy
zestaw istniejących standardów kontroli wewnętrznej.
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3.7. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Bioprzemysłu (BBI)
Wprowadzenie

3.7.1. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) z siedzibą w Brukseli

zostało ustanowione w maju 2014 r. 64 na okres 10 lat i rozpoczęło samodzielną
działalność 26 października 2015 r.

3.7.2. Wspólne Przedsięwzięcie BBI jest partnerstwem publiczno-prywatnym
w sektorze bioprzemysłu. Jego członkami założycielami są Unia Europejska (UE),
reprezentowana przez Komisję, i partnerzy branżowi reprezentowani przez
Konsorcjum Bioprzemysłu (BIC).

3.7.3. W tabeli 3.7.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 65.

64

65

Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).
Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.bbi-europa.eu.
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Tabela 3.7.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

132,5

91,6

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

138,6

119,5

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

182,1

118,1

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln
EUR) (1)

141,6

120,9

22

23

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.7.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 66 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 67 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

66

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

67

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.7.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.7.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.7.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.7.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
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Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.7.9. W tabeli 3.7.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.7.2 – Wkłady członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI
(w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
(1)
975,0
975,0
1 950,0

Działania
dodatkowe
(2)
0,0
1 755,0
1 755,0

Łącznie

975,0
2 730,0
3 705,0

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

Wkłady
pieniężne

Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

414,6
13,1
427,7

0,0
16,8
16,8

0,0
52,0
52,0

Łącznie

0,0
916,1
916,1

414,6
998,0
1 412,6

(1) Kwota dla członków prywatnych obejmuje 182,5 mln euro minimalnych wkładów finansowych na rzecz działań operacyjnych.
(2) Działania dodatkowe nie wchodzą w zakres kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.7.10. Łączna kwota wkładów niepieniężnych na poczet działań dodatkowych,

wynosząca 916 mln euro według stanu na koniec 2019 r., obejmuje około 216 mln euro
wkładów niepieniężnych zadeklarowanych na 2019 r., w przypadku których proces
zatwierdzania nie został ukończony z powodu pandemii COVID-19.

3.7.11. Z minimalnej kwoty 182,5 mln euro wkładów pieniężnych68 do końca

2019 r. wpłacono zaledwie 3,25 mln euro. Rozporządzenie ustanawiające Wspólne
Przedsięwzięcie BBI 69 zostało zmienione w celu umożliwienia członkom z branży
przekazywania wkładów pieniężnych na poziomie projektów. Pomimo tej zmiany
istnieje duże ryzyko, że członkowie z branży nie zdołają osiągnąć minimalnej kwoty
wkładów pieniężnych na rzecz działalności operacyjnej przed końcem programu BBI.
W rezultacie pod koniec 2018 r. Komisja (DG RTD) podjęła decyzję o zmniejszeniu

68

Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI (załącznik I do rozporządzenia (UE)
nr 560/2014).

69

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/121 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz
Bioprzemysłu.
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budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r., mającego wynosić 205 mln euro,
o 140 mln euro 70.

3.7.12. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało tylko 87%

dostępnych środków na zobowiązania, ponieważ ocena zaproszeń do składania
wniosków z 2019 r. wykazała, że złożono mniej niż przewidywano wniosków
kwalifikujących się do dofinansowania w ramach określonych tematów.

3.7.13. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało 76% dostępnych

środków na płatności w ramach projektów finansowanych ze środków programu
„Horyzont 2020”. Płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu
„Horyzont 2020” wybranych w efekcie naborów wniosków z 2018 r. stanowiły 62%
wartości płatności z tytułu działalności operacyjnej dokonanych w czasie trwania roku.

3.7.14. Z uwagi na potrzeby Wspólnego Przedsięwzięcia niewykorzystane środki

na płatności mogą zostać wprowadzone do budżetu w ciągu trzech kolejnych lat
budżetowych. Pomimo anulowania 18 mln euro za pomocą budżetu korygującego
w celu skompensowania ponownego włączenia środków na płatności z poprzednich lat
(25,5 mln euro) poziom niewykorzystanych środków na płatności do końca 2019 r.
wzrósł do 44 mln. Wzrost ten był wywołany przede wszystkim nieoczekiwanymi
opóźnieniami w realizacji projektów, jakie nastąpiły w 2019 r.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.7.15. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jest ono
zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają
się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Na koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zakończyło analizę luk przeprowadzoną w oparciu o istniejący system kontroli
wewnętrznej i określiło wskaźniki wykonania dla wszystkich nowych zasad kontroli
wewnętrznej i powiązanych właściwości. Rada Zarządzająca Wspólnego
Przedsięwzięcia BBI przyjęła nowe ramy kontroli wewnętrznej w lutym 2020 r.

3.7.16. Działająca w strukturach Komisji Wspólna Służba Audytu jest

odpowiedzialna za audyty ex post płatności dokonanych przez Wspólne
70

Kwota ta uwzględnia zapowiedziane na 2017 r. zawieszenie środków budżetowych
w wysokości 50 mln euro i zawieszenie środków budżetowych na 2018 r. w wysokości
20 mln euro.
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Przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont 2020”. Na podstawie wyników
audytów ex post udostępnionych do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 0,6% oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 0,47% w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)71. W swoim
wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu „Horyzont
2020” 72 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach programu
„Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za
realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki zaproponowane w celu
uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów
projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu
rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe, w momencie zamknięcia
programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ finansowy wszelkich
audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.7.17. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole
wykazały występowanie niewielkich błędów kwantyfikowalnych dotyczących
zadeklarowanych kosztów osobowych. Głównymi źródłami błędów były: zastosowanie
rocznych stawek godzinowych, których podstawą nie był ostatni zamknięty rok
budżetowy, i miesięczne stawki godzinowe, które został zawyżone, ponieważ
jednorazowe premie nie były przyznawane proporcjonalnie na przestrzeni roku.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.7.18. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

71

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia BBI za 2019 r., s. 198-203.

72

COM(2011) 809 final.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

Uwagi Trybunału

Status działań
naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte /
brak danych lub nie
dotyczy)

2017

W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających Wspólne Przedsięwzięcie
opracowało plan działania zatwierdzony przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia
BBI w marcu 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zasadniczo zaakceptowało zalecenia
i zrealizowało pewne działania, tak aby wyeliminować główne problemy poruszone w ocenie
śródokresowej. Jak wynika z planu działania, większość działań podjętych w następstwie
zaleceń powinna zostać zrealizowania w 2018 i 2019 r.

zrealizowane

2018

W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie BBI przeprowadziło przegląd, aby zaktualizować statusy
członków jednostek składowych Konsorcjum Bioprzemysłu, które stanowi główną podstawę
zatwierdzania i uznawania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków z branży na
potrzeby działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia. Przegląd ten należy do
dobrych praktyk i powinien być regularnie przeprowadzany.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

Status działań
naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte /
brak danych lub nie
dotyczy)

2018

Z minimalnej kwoty 182,5 mln euro wkładów pieniężnych 73 do końca 2018 r. przekazano
zaledwie 0,8 mln euro. Rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie BBI 74 zostało
zmienione w celu umożliwienia członkom z branży przekazywania wkładów pieniężnych na
poziomie projektów. Istnieje jednak duże ryzyko, że członkowie z branży nie zdołają osiągnąć
minimalnej kwoty wkładów pieniężnych na działalność operacyjną przed końcem programu
BBI. W rezultacie pod koniec 2018 r. Komisja (DG RTD) podjęła decyzję o zmniejszeniu
budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r., mającego wnosić 205 mln euro, o 140 mln
euro 75.

w trakcie realizacji

2018

Ze względu na przyjętą koncepcję zaproszenia do składania wniosków z 2018 r. i sposób
zarządzania systemem klasyfikacji wniosków nie przydzielono finansowania w ramach
jednego z dwóch głównych tematów tego zaproszenia, mimo że w odniesieniu do obu
tematów wpłynęły kwalifikujące się wnioski, które zostały wysoko ocenione.

zrealizowane

73

Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 560/2014).

74

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/121 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego
Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu.

75

Kwota ta uwzględnia zapowiedziane na 2017 r. zawieszenie środków budżetowych w wysokości 50 mln euro i zawieszenie środków budżetowych na
2018 r. w wysokości 20 mln euro.
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
BBI
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.
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3.8. Wspólne Przedsięwzięcie
Shift2Rail (S2R)
Wprowadzenie

3.8.1. Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) z siedzibą w Brukseli zostało

ustanowione w czerwcu 2014 r. 76 na okres 10 lat i rozpoczęło samodzielną działalność
w dniu 24 maja 2016 r.

3.8.2. Wspólne Przedsięwzięcie S2R jest partnerstwem publiczno-prywatnym

w sektorze kolei. Jego członkami założycielami są Unia Europejska (UE),
reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z sektora kolejowego (główne
zainteresowane strony, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa
kolejowe, podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze). Inne podmioty
mogą uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu jako członkowie stowarzyszeni.

3.8.3. W tabeli 3.8.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 77.

76

Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9).

77

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.shift2rail.org.
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Tabela 3.8.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

61,8

69,4

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

79,1

80,9

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

81,6

81,6

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln
EUR) (1)

83,1

84,8

23

22

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.
W obliczeniach nie uwzględniono pracownika kontraktowego przyjętego do pracy pod
koniec 2019 r. na okres jednego roku w celu zastąpienia pracownika zatrudnionego na
czas określony przebywającego na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.8.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 78 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 79 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

78

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

79

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.8.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.8.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.8.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.
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3.8.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.8.9. W tabeli 3.8.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia według stanu na koniec 2019 r.

Tabela 3.8.2 – Wkłady członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia S2R
(w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG MOVE)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działania
operacyjne
398,0
350,0
748,0

Działania
dodatkowe

Łącznie

(1)

0,0
120,0
120,0

398,0
470,0
868,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2019 r.)
Przeniesione i
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzo niepieniężne na
wkłady
ne wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne dodatkowych
221,7
0,0
0,0
0,0
8,2
68,6
74,6
182,5
229,9
68,6
74,6
182,5

Wkłady
pieniężne

Łącznie
221,7
333,9
555,7

(1) Działania dodatkowe znajdują się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.8.10. Do końca 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało, odpowiednio,

100% i 88% dostępnych środków na zobowiązania i płatności na rzecz projektów
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. Płatności zaliczkowe na rzecz
projektów w ramach programu „Horyzont 2020” wybranych w wyniku naboru
wniosków z 2019 r. odpowiadały 65% wartości płatności z tytułu działalności
operacyjnej dokonanych w czasie trwania roku.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.8.11. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Jako organ UE
jest ono zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji, które
opierają się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Wspólne
Przedsięwzięcie zakończyło analizę luk przeprowadzoną w oparciu o istniejący system
kontroli wewnętrznej i opracowało wskaźniki na potrzeby oceny skuteczności nowych
zasad kontroli wewnętrznej i powiązanych właściwości.

3.8.12. Działająca w strukturach Komisji Wspólna Służba Audytu jest
odpowiedzialna za audyty ex post płatności dokonanych przez Wspólne

114
Przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont 2020”. Na podstawie wyników
audytów ex post dostępnych pod koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 1,54% oraz
poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,91% w projektach finansowanych
w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) 80.
W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu
„Horyzont 2020” 81 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach
programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości 2-5% za
realistyczny cel, uwzględniając koszty kontroli, środki zaproponowane w celu
uproszczenia zasad oraz powiązane nieodłączne ryzyko związane ze zwrotem kosztów
projektu badawczego. Ostatecznym celem byłoby osiągnięcie poziomu błędu
rezydualnego wynoszącego około 2%, na ile to możliwe, w momencie zamknięcia
programów wieloletnich, po tym jak uwzględniono wpływ finansowy wszelkich
audytów, korekt i środków odzyskanych”.

3.8.13. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli płatności z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu określone w wyniku audytów ex post. Te szczegółowe kontrole
wykazały występowanie niewielkich błędów kwantyfikowalnych dotyczących
zadeklarowanych kosztów osobowych. Głównymi źródłami błędów były:
zadeklarowane godziny pracy przypadające w dni wolne od pracy i zastosowanie
stawek jednostkowych, w tym elementów szacunkowych, które znacznie odbiegały od
rzeczywistych stawek jednostkowych.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.8.14. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych
przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

80

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia S2R za 2019 r., s. 162.

81

COM(2011) 809 final.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2017

Sytuacja na koniec 2017 r. wskazywała, że w dużej mierze wdrożono większość istotnych
standardów kontroli wewnętrznej, przy czym niektóre działania miały zostać zrealizowane
w 2018 r.

zrealizowane

2017

W odpowiedzi na zalecenia przedstawione przez oceniających Wspólne Przedsięwzięcie
opracowało plan działania zatwierdzony przez Radę Zarządzającą 28 czerwca 2018 r. Nie
wszystkie zalecenia sformułowane w ocenie śródokresowej zostaną wprawdzie
uwzględnione w obecnym ramowym programie finansowym, lecz niektóre działania
zawarte w planie działania zostały już zapoczątkowane, a pozostałe – stosownie do
charakteru zaleceń i obowiązujących ram prawnych – mają zostać wdrożone w latach
2018–2020.

W trakcie realizacji

2018

Aby zwiększyć wydajność i skuteczność systemu finansowania ryczałtowego, Wspólne
Przedsięwzięcie powinno kontynuować działania na rzecz zapewnienia większej
wiarygodności danych finansowych w swojej bazie danych beneficjentów i przedstawiać
ważne uwagi ekspertów finansowych w sprawozdaniu podsumowującym ocenę.

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
S2R
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.

117

Wspólne Przedsięwzięcie działające
w ramach Euratomu
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3.9. Europejskie Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii
Termojądrowej (F4E)
Wprowadzenie

3.9.1. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER82

i Rozwoju Energii Termojądrowej („F4E”) zostało ustanowione w marcu 2007 r.83 na
okres 35 lat. Główne urządzenia do syntezy jądrowej miały zostać zbudowane
w Cadarache we Francji, a siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia znajduje się
w Barcelonie.

3.9.2. Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Euratom,

reprezentowany przez Komisję Europejską, państwa członkowskie Euratomu oraz
Szwajcaria, która zawarła z Euratomem umowę o współpracy.

82

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) – międzynarodowy
eksperymentalny reaktor termojądrowy.

83

Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz
przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58), zmieniona decyzją Rady
2013/791/Euratom z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 349 z 21.12.2013, s. 100) i decyzją
Rady 2015/224 z dnia 10 lutego 2015 r. (Dz.U. L 37 z 13.2.2015, s. 8).
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3.9.3. W tabeli 3.9.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące

Wspólnego Przedsięwzięcia 84.

Tabela 3.9.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2019

2018

Budżet – środki na płatności (mln EUR)

721,1

794,8

Budżet – środki na zobowiązania (mln EUR)

689,5

649,9

Dostępny budżet – środki na płatności (w mln EUR) (1)

761,2

847,4

Dostępny budżet – środki na zobowiązania (w mln
EUR) (1)

729,7

706,2

439

442

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)
(1)

Dostępny budżet obejmuje niewykorzystane środki z poprzednich lat, które zostały
ponownie ujęte w budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia na bieżący rok, dochody
przeznaczone na określony cel i środki przydzielone na następny rok.

(2)

W stanie zatrudnienia uwzględniono pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

84

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.f4e.europa.eu.
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

Opinia
3.9.4. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 85 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 86 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.9.5. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

85

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników
działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

86

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw
rozliczeń

3.9.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Płatności
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw
rozliczeń

3.9.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok

zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Objaśnienie uzupełniające

3.9.8. Nie podważając opinii wyrażonych powyżej, Trybunał pragnie zwrócić

uwagę na następujące kwestie. W listopadzie 2016 r. Rada ITER87 zatwierdziła
nowe podstawowe założenia projektu ITER. Zgodnie z tymi założeniami uzyskanie
pierwszej plazmy 88 i rozpoczęcie etapu operacyjnego wyznaczono na 2025 r.,
natomiast zakończenie etapu budowy zaplanowano na 2035 r. W poprzednich
założeniach z 2010 r. przewidywano, że etap budowy dobiegnie końca w 2020 r. 89
Nowo ustalone terminy uważa się za najwcześniejsze możliwe do dotrzymania pod
względem technicznym 90.

3.9.9. W następstwie ponownego obliczenia wkładu w etap budowy projektu

Wspólne Przedsięwzięcie F4E zmieniło jego wartość 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. 91 Przy szacowaniu tej
kwoty 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% 92.
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3.9.10. W kwietniu 2018 r.93 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, które
będą prowadzone w celu ustalenia szczegółów przyszłego finansowania 94.

3.9.11. 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.

3.9.12. 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.

3.9.13. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

87

19. posiedzenie Rady ITER w dniach 16–17 listopada 2016 r. Rada ITER to organ
zarządzający Międzynarodowej Organizacji ITER (ITER IO).

88

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.

89

COM(2010) 226 final z 4.5.2010.

90

Zgodnie z piątą oceną roczną przeprowadzoną przez niezależną grupę ds. przeglądu
(31 października 2016 r.) i z treścią sprawozdania szefa zarządzania projektem Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E przedłożonego radzie zarządzającej w grudniu 2016 r.

91

Konkluzje Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stanu zaawansowania projektu ITER (nr ref.
11902/10).

92

COM(2017)319 final z dnia 14.6.2017 r. (wraz z dokumentem roboczym służb Komisji
SWD(2017) 232 final z dnia 14.6.2017 r.), rozdział V „ITER: dalsze działania”.

93

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.

94

Rada Unii Europejskiej, 7881/18, 12 kwietnia 2018 r.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem i finansami

3.9.14. Ostateczny budżet do wykonania na 2019 r. obejmował środki na

zobowiązania w wysokości 729,7 mln euro oraz środki na płatności w wysokości
761,2 mln euro. Wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na
płatności wyniosły odpowiednio 99,8% i 97,1%.

3.9.15. W 2019 r. budżet na wykonanie rozdziału 3.4 – Inne wydatki operacyjne

wzrósł o 85% w stosunku do 2018 r. i osiągnął 7,4 mln euro. Środki z tego działu
budżetu wykorzystywane są na różne kategorie wydatków (np. wydatki na rzecz
pracowników kontraktowych i pracowników tymczasowych świadczących usługi
w ramach struktur Wspólnego Przedsięwzięcia, wydatki na podróże służbowe, wydatki
na wsparcie prawne itd.). Aby zapewnić przestrzeganie zasad specyfikacji budżetu
i jego przejrzystości, należy utworzyć oddzielne tytuły dla każdej kategorii wydatków.

Uwagi dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego

3.9.16. W jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia o dużej wartości

początkowo opublikowane harmonogramy i ostateczne terminy były nierealistyczne,
ponieważ nie odzwierciedlały w pełni złożonego charakteru samego procesu (tj. wizyt
kontrolnych na miejscu) lub zamówienia.

3.9.17. Jeżeli chodzi o proces ewaluacji, w jednym przypadku stopień obciążenia

administracyjnego wiążącego się z udowodnieniem, że dana certyfikacja jest
równoważna z inną określoną certyfikacją – taki był bowiem wymóg w ramach
kryteriów wyboru – mógł zniechęcić do składania ofert potencjalnych wykonawców
posiadających równoważne certyfikacje.

Uwagi dotyczące należytego zarządzania finansami i wyników

3.9.18. Wspólne Przedsięwzięcie F4E jest oceniane w trybie rocznym przez panel

ekspertów zewnętrznych zgodnie z wezwaniem Rady Unii Europejskiej. Główne
obszary oceny z 2019 r. obejmowały między innymi zarządzanie zasobami ludzkimi 95.
Panel ekspertów wykrył szereg problemów i zagrożeń na poziomie wyższej kadry
kierowniczej i w zakresie kultury korporacyjnej. W przypadku gdy problemy te
95

Ósma ocena roczna Wspólnego Przedsięwzięcia F4E przeprowadzona przez niezależną
grupę ds. przeglądu (28 listopada 2019 r.).
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pozostaną nierozwiązane, mogą one negatywnie wpłynąć na zdolność pracowników do
skutecznego wypełniania obowiązków.

3.9.19. W wyniku ograniczeń wprowadzonych w planie zatrudnienia dotyczących

pracowników etatowych Wspólne Przedsięwzięcie w coraz większym zakresie
wykorzystuje zasoby pracowników kontraktowych lub pracowników tymczasowych
świadczących usługi w ramach jego struktur, także w przypadku stanowisk uważanych
za kluczowe dla Wspólnego Przedsięwzięcia F4E pod względem kompetencji i zakresu
odpowiedzialności (np. jednostka ds. bezpieczeństwa jądrowego). W 2019 r. liczba tych
pracowników osiągnęła już około 62% pracowników etatowych Wspólnego
Przedsięwzięcia 96. Wspólne Przedsięwzięcie F4E nie posiada aktualnych informacji na
temat liczebności tych zasobów kadrowych, ponieważ zarządzanie nimi jest
zdecentralizowane i odbywa się na poziomie dyrekcji lub zespołów. Sytuacja taka
stanowi wyraźne zagrożenie dla Wspólnego Przedsięwzięcia, jeżeli chodzi
o zatrzymanie kluczowych kompetencji, brak jasności w rachunkowości, potencjalnie
wszczynane postępowania sądowe, a także mniejszą wydajność pracowników
w wyniku zdecentralizowanego zarządzania. Ponadto koszty pracowników
świadczących usługi w ramach jego struktur są ujmowane w rozdziale 3.4 budżetu –
Inne wydatki operacyjne, wraz z różnymi kosztami operacyjnymi, co jest niezgodne
z zasadami specyfikacji i przejrzystości budżetu (zob. też pkt 3.9.15).

3.9.20. W 2019 r. rada zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia powołała grupę

ad hoc w celu dokonania przeglądu systemu sprawozdawczości Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E i zaproponowania koniecznych zmian. Grupa ta zasugerowała
wdrożenie systemu zarządzania wartością wypracowaną, co rada zarządzająca
zatwierdziła w kwietniu 2019 r. 97 Zaproponowany system zarządzania wartością
wypracowaną nie uwzględnia jednak wszystkich zaleceń niezależnych ekspertów 98 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. Ze względu na znaczenie nowego systemu zarządzania wartością wypracowaną
dla śledzenia wyników, kluczowe jest to, aby Wspólne Przedsięwzięcie F4E
96

W ósmej ocenie rocznej przeprowadzonej przez niezależną grupę ds. przeglądu
(28 listopada 2019 r.) panel ekspertów oszacował, że w 2019 r. poza maksymalną liczbą 464
pracowników etatowych ujętych w planie zatrudnienia z 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie
F4E zatrudniało dodatkowo 289 pracowników zewnętrznych do zadań operacyjnych.

97

Rada zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia F4E, decyzja nr 43 z 5 kwietnia 2019 r.

98

Siódma ocena roczna przeprowadzona przez niezależną grupę ds. przeglądu
(30 listopada 2018 r.), s. 30–31.
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monitorowało skuteczność swojego działania na etapie wdrażania systemu, oraz by
informowało radę zarządzającą o wszelkich pojawiających się istotnych kwestiach.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.9.21. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

99

Uwagi Trybunału

2018

Z uwagi na poważne niedociągnięcia w procesie planowania budżetowego na 2017 r.
środki na płatności, które ostatecznie okazały się potrzebne w 2017 i 2018 r., znacznie
przewyższyły poziom środków na płatności przewidziany w początkowych budżetach.
W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie potrzebowało dodatkowych środków na płatności
w kwocie 160,7 mln euro (tj. o 25% więcej niż w początkowym budżecie na 2018 r.99).

2018

W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E dokonało płatności regulującej, w ramach której
środki w kwocie 1 mln euro stanowiące zatwierdzone już i zweryfikowane płatności
dotyczące kosztów wyjazdów służbowych pracowników zostały przeksięgowane z puli
środków administracyjnych (rozdział 1.3 – Delegacje i wyjazdy służbowe) do operacyjnych
(rozdział 3.4 – Inne wydatki operacyjne). Płatność regulująca stanowiła jednak naruszenie
budżetowej zasady specyfikacji.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

zrealizowane

brak danych lub nie dotyczy

Początkowy budżet Wspólnego Przedsięwzięcia F4E na 2018 r. zatwierdzony przez radę zarządzającą w dniu 1 grudnia 2017 r. wynosił 634,1 mln euro.
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Rok

Uwagi Trybunału

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)

2018

Podjęta przez dyrektora decyzja o zmianie miejsca pracy nowo zatrudnionego członka
kadry kierowniczej wyższego szczebla z Barcelony na Cadarache nie została odpowiednio
udokumentowana 100, aby uzasadnić dodatkowe koszty wynagrodzenia ponoszone ze
względu na konieczność zastosowania innego współczynnika korygującego 101.

brak danych lub nie dotyczy

2018

Pod koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E nadal stosowało system kredytowy ITER
jako podstawę do monitorowania postępów w realizacji projektu, mimo że eksperci
zewnętrzni wyznaczeni przez radę zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia zalecili
w szeregu kolejnych ocen rocznych, aby wprowadzić system zarządzania wartością
wypracowaną, który ukazywałby postępy techniczne lub fizyczne w połączeniu
z poniesionymi w związku z nimi kosztami i wydatkami. W 2018 r. eksperci ponownie
zaznaczyli, że kluczowa zaleta posiadania systemu zarządzania wartością wypracowaną
polega na tym, iż umożliwia on dokonanie przejrzystego pomiaru osiągnięć 102, a także po
raz kolejny zwrócili się o wdrożenie systemu pomiaru wyników powiązanego z postępami
finansowymi i technicznymi, a nie z punktami kredytowymi ITER. W rezultacie rada
zarządzająca powołała wewnętrzną grupę ad hoc, przed którą postawiła zadanie
dokonania przeglądu sprawozdawczości F4E w zakresie wyników.

brak danych lub nie dotyczy

100

W grudniu 2018 r. rada zarządzająca zwróciła uwagę na fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie F4E powinno ściślej monitorować koszty administracyjne,
zgodnie z wezwaniem Rady do ograniczania kosztów w konkluzjach Rady z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Rada Unii Europejskiej, 7881/18).

101

Krajowy współczynnik korygujący dla Hiszpanii (Barcelona) wynosi 91,7%, a dla Francji 116,7% (Cadarache).

102

Siódma ocena roczna przeprowadzona przez niezależną grupę ds. przeglądu (30 listopada 2018 r.).
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
F4E
3.9.15. F4E podzieli rozdział 3.4 tworząc specjalną linię budżetową, w ramach której
zostaną pokryte koszty insourcingu zewnętrznych zasobów z budżetu na 2021 r. i dalej.
Wszystkie pozostałe wydatki operacyjne o charakterze administracyjnym nadal będą
zawarte w rozdziale 3.4, z uwagi na to, że stanowią one bardzo niską kwotę
w porównaniu ze skalą wydatków operacyjnych. Zmiany wprowadzone w tym rozdziale
wynikają z realizacji różnych działań mających na celu lepsze zarządzanie zasobami
oraz przestrzeganie zasady specyfikacji budżetu.
3.9.16. F4E twierdzi, że planowany program zamówień publicznych faktycznie stanowił
wyzwanie, lecz był zgodny z wymogami regulacyjnymi, oraz że zobowiązało się do
podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapewnienia uczciwej i przejrzystej
konkurencji.
3.9.17. Jeżeli chodzi o dowód równoważności ze szczególną certyfikacją w ramach
kryteriów kwalifikacji, wymóg F4E oparty był na ramach regulacyjnych w zakresie
energii jądrowej na rzecz instalacji międzynarodowego eksperymentalnego reaktora
termojądrowego (ITER) na mocy prawa francuskiego, które wymaga przedstawienia
tego rodzaju certyfikacji. F4E złagodziło wpływ na konkurencję, umożliwiając
stosowanie równoważnych certyfikacji. Ponieważ F4E nie było w stanie dokonać
wstępnej oceny potencjalnie równoważnych certyfikacji w państwach członkowskich
lub na całym świecie, to do oferentów należało zapewnienie równoważnej certyfikacji.
3.9.18. Określone obszary wymagające poprawy odnoszą się do kultury korporacyjnej,
zaangażowania pracowników i aspektów związanych z zaufaniem. Kadra kierownicza
podejmuje działania poprzez wprowadzenie m.in. kompleksowego programu rozwoju
zdolności przywódczych, w tym coachingu i systemu informacji zwrotnych 360 stopni,
zgodnie z zaleceniami oceniających. Przyczyni się to do dalszej poprawy skuteczności
i kultury korporacyjnej F4E. Choć aspekty te zazwyczaj zmieniają się powoli, kadra
kierownicza jest przekonana, że stopniowe, lecz konsekwentnie wdrażane
usprawnienia, których efekty są widoczne w wynikach badań dotyczących
zaangażowania personelu od 2014 r., będą kontynuowane.
3.9.19. Pułapy budżetowe dotyczące pracowników etatowych przewidziane w planie
zatrudnienia F4E rzeczywiście są znacznie niższe niż pułapy wymagane na potrzeby
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realizacji projektu ITER. Potrzebie zasobów zewnętrznych towarzyszą różne rodzaje
ryzyka, którymi F4E zarządza zgodnie z:
(i) strategią zasobów,
(ii) kompleksową analizą ryzyka oraz
(iii) planem działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu zatwierdzonym przez Radę
Zarządzającą.
Różnego rodzaju działania przewidziane w ramach tego programu zarządzania
ryzykiem rozpoczętego w kwietniu 2020 r. mają na celu odniesienie się do kwestii
poruszonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i zapewnienie gwarancji
uznanych za odpowiednie również przez organ zarządzający odpowiedzialny za nadzór
administracyjny i nadzór nad zarządzaniem. Analiza kosztów i korzyści oraz analiza
porównawcza wymagana przez komitet ds. administracji i zarządzania za listopad
2020 r. umożliwią również przeprowadzenie świadomej i przejrzystej dyskusji na temat
potrzeby zwiększenia zależności F4E od zasobów zewnętrznych lub przyznania
wspólnemu przedsięwzięciu zasobów statutowych niezbędnych do realizacji projektu.
3.9.20. F4E zauważa, że wprowadzony system zarządzania wartością wypracowaną był
wynikiem szeroko zakrojonej współpracy z grupą ekspertów ad hoc ds. planowania
wieloletniego. Obejmowała ona intensywną analizę i dyskusje na temat zalet różnych
podejść oraz kilka testów prototypowania. Grupa ekspertów ad hoc ds. planowania
wieloletniego podjęła decyzję w sprawie podejścia opartego na zarządzaniu wartością
wypracowaną, które następnie zostało zatwierdzone przez Radę Zarządzającą i obecnie
stosowane jest w procesie produkcji. Warto zwrócić uwagę na powiązane zalecenie
grupy ekspertów ad hoc ds. planowania wieloletniego: „Nie zaleca się stosowania
tradycyjnych środków zarządzania wartością wypracowaną z uwagi na szczególne
cechy F4E oraz nakład pracy, jaki wiązałby się z ich wdrożeniem. Zamiast tego środki
zarządzania wartością wypracowaną powinny być wykorzystywane do monitorowania
wyników działalności F4E”.
F4E uważa, że w pełni zastosowało się do decyzji grupy ekspertów ad hoc
ds. planowania wieloletniego, zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą. System ten
w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie zarządzania dotyczące monitorowania wyników
działalności F4E, w związku z czym F4E uważa, że nie ma konieczności podejmowania
żadnych dalszych działań.
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Alex
Brenninkmeijer, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu
w dniu 6 października 2020 r.
W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
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