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Wykaz akronimów
W wykazie akronimów uwzględniono wspólne przedsięwzięcia i inne organy UE,
których dotyczy niniejsze sprawozdanie.
Akronim

Pełna nazwa

„Czyste
Niebo”

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

„Horyzont
2020”

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

7PR

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

ABAC

Centralny system informacji finansowej Komisji opierający się na
rachunkowości memoriałowej

ARES

Centralny system zarządzania dokumentami w Komisji

ARTEMIS

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

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

CEF

Instrument „Łącząc Europę”

COMPASS

Centralny system elektroniczny Komisji do zarządzania dotacjami

COSO

Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya

DG RTD

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

EASA

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

ECSEL

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

EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

ENIAC

Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC

EURATOM

Europejska Wspólnota Energii Atomowej
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Akronim

Pełna nazwa

EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali

F4E

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

FCH

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

IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych

IMI

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

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

ITER-IO

Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej

OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

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

UE

Unia Europejska

WRF

wieloletnie ramy finansowe
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Rozdział 1
Wspólne przedsięwzięcia UE w kontekście kontroli
Trybunału

7

Wprowadzenie
1.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem finansów

Unii Europejskiej (UE) 1. 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 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 badanie rocznych

sprawozdań finansowych oraz transakcji leżących u ich podstaw w odniesieniu do
wspólnych przedsięwzięć UE – organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne
ustanowionych na mocy art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
lub, w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) – na podstawie
art. 45–51 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

1.3. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki kontroli wspólnych

przedsięwzięć za rok budżetowy 2020. Sprawozdanie ma następującą strukturę:
o

w rozdziale 1 omówiono wspólne przedsięwzięcia i charakter przeprowadzonej
kontroli;

o

w rozdziale 2 przedstawiono ogólne wyniki kontroli;

o

w rozdziale 3 zamieszczono poświadczenie wiarygodności dla każdego
z dziewięciu wspólnych przedsięwzięć wraz z opiniami i uwagami Trybunału
odnoszącymi się do wiarygodności ich rocznych sprawozdań finansowych oraz
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań,
z uwzględnieniem wszelkich kwestii i uwag niepodważających tych opinii.

1.4. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola wspólnych
przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. potwierdziła

1

Art. 285–287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012,
s. 169).
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pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. Poświadczenia wiarygodności
wydane przez Trybunał dla każdego wspólnego przedsięwzięcia obejmują:
o

opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań finansowych wszystkich
dziewięciu wspólnych przedsięwzięć;

o

opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości dochodów leżących
u podstaw rozliczeń wszystkich dziewięciu wspólnych przedsięwzięć.

1.5. Niemniej Trybunał wskazał obszary wymagające poprawy, o czym mowa

w punktach przedstawiających inne kwestie oraz w uwagach niepodważających opinii
pokontrolnych Trybunału.

9

Wspólne przedsięwzięcia UE
Partnerstwa publiczno-prywatne jako użyteczne narzędzie
wspierania badań naukowych i innowacji w Europie

1.6. Wspólne przedsięwzięcia działają na zasadzie partnerstwa między Komisją

a przedstawicielami danej branży i – w niektórych przypadkach – podmiotami
badawczymi lub organizacjami międzyrządowymi. Zostały one ustanowione na
podstawie przepisów art. 187 TFUE lub – w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E
– na podstawie art. 45–51 Traktatu Euratom, a ich celem jest wspieranie projektów
podlegających zasadom rynkowym w strategicznych obszarach badań naukowych
i innowacji. Na rys. 1.1 przedstawiono dziewięć wspólnych przedsięwzięć wraz ze
wskazaniem konkretnego obszaru badań naukowych i innowacji, w którym każde z nich
prowadzi działalność.
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Rys. 1.1 – Wspólne przedsięwzięcia UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.7. Wspólne przedsięwzięcia to organy posiadające osobowość prawną. Przyjmują
one własne programy badań naukowych i przyznają finansowanie, głównie poprzez
otwarte zaproszenia do składania wniosków. Wyjątkami pod tym względem są
Wspólne Przedsięwzięcie F4E odpowiadające za wniesienie wkładu UE na rzecz
projektu budowy międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego
(ITER) oraz Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
(EuroHPC), które ogłasza głównie zamówienia na zakup i utrzymanie europejskich
superkomputerów.

1.8. 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
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wspólnymi przedsiębiorstwami): Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania
Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR),
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.

1.9. 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., a całkowity wkład finansowy UE na ich rzecz się
podwoił. Ponadto utworzono 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. 1.2).
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Rys. 1.2 – Wspólne przedsięwzięcia UE – ewolucja w czasie

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ
NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

Źródło: Komisja Europejska na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne przedsięwzięcia;
zmienione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.10. Poszczególne wspólne przedsięwzięcia różnią się od siebie pod względem

obszaru badań naukowych i innowacji, celów i finansowania. W tabeli 1.1
przedstawiono przegląd dziewięciu istniejących obecnie wspólnych przedsięwzięć.
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Tabela 1.1 – Przegląd wspólnych przedsięwzięć UE
Wspólne przedsięwzięcie

Obszar badań

Rok
Ostateczny
rozpoczęcia
budżet na 2020 r.
niezależnej
(w mln EUR)
działalności

Łączna liczba pracowników
na koniec 2020 r.
(pracownicy tymczasowi i
kontraktowi oraz
oddelegowani eksperci
krajowi)

Ramowy program
badań, w ramach
którego dokonano
płatności w 2020 r.

Partnerska
dyrekcja
generalna

SESAR

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

Zarządzanie ruchem lotniczym

2007

119,5

42

Horyzont 2020,
instrument „Łącząc
Europę”

DG MOVE

„Czyste
Niebo”

Wspólne Przedsięwzięcie
„Czyste Niebo”

Proekologiczne samoloty

2006

356,6

44

Horyzont 2020

DG RTD

IMI

Inicjatywa w zakresie leków
innowacyjnych

Leki innowacyjne

2009

241,6

56

7PR, Horyzont 2020

DG RTD

FCH

Wspólne Przedsięwzięcie na
rzecz Technologii Ogniw
Paliwowych i Technologii
Wodorowych

Technologie ogniw
paliwowych i technologie
wodorowe

2010

103,8

29

7PR, Horyzont 2020

DG RTD

ECSEL

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

Podzespoły i układy
elektroniczne

2014

215,8

31

7PR, Horyzont 2020

DG CNECT

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na
rzecz Bioprzemysłu

Bioprzemysł

2015

196,6

23

Horyzont 2020

DG RTD

S2R

Wspólne Przedsięwzięcie
Shift2Rail – innowacyjne
rozwiązania dotyczące
produktów kolejowych

Ruch kolejowy w Europie

2016

75,8

24

Horyzont 2020

DG MOVE

EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie w
dziedzinie Europejskich
Obliczeń Wielkiej Skali

Prace rozwojowe dotyczące
superkomputerów i
przetwarzanie dużych zbiorów
danych

2020

181,5

15

Horyzont 2020,
instrument „Łącząc
Europę”

DG CNECT

F4E

Wspólne Przedsięwzięcie na
Rozwijanie syntezy jądrowej i
rzecz Realizacji Projektu ITER i
wykazanie, że może ona
Rozwoju Energii
stanowić źródło energii
Termojądrowej

2008

816,4

453

Euratom

DG ENER

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Wspólne przedsięwzięcia działające w oparciu o program
„Horyzont 2020”

1.11. Te wspólne przedsięwzięcia realizują poszczególne części strategii badań

naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020” w obszarach transportu,
energii, ochrony zdrowia, bioprzemysłu oraz podzespołów i układów elektronicznych.

1.12. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” prowadzone są prace

nad bardziej ekologicznymi statkami powietrznymi nowej 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
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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, pogłębienie wiedzy na temat przyczyn takich
chorób jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów oraz astma ciężka, a także
rozwój diagnostyki i metod leczenia zakażeń koronawirusem.

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 zgodnie z założeniami
przedstawionymi w centralnym planie zarządzania ruchem lotniczym w Europie.
Ponadto zapewnia ono koordynację na szczeblu europejskim w ramach globalnej
interoperacyjności, nad którą czuwa Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego. Jak dotąd do głównych osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR 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.

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. Od 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie FCH wspiera 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.
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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. Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie

wiodącej pozycji Europy” (ECSEL) to trójstronny program współpracy pomiędzy UE,
stowarzyszeniami branżowymi i państwami uczestniczącymi, z którego zapewniane jest
wsparcie finansowe na rzecz światowej klasy podzespołów i układów elektronicznych.
ESCEL wnosi istotny wkład w rozwijanie innowacji cyfrowych poprzez wspieranie
inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań w kluczowych sektorach takich jak
mobilność, zdrowie, środowisko naturalne, energia czy społeczeństwo cyfrowe. Tym
samym stanowi on strategiczny program, który wpisuje się w cele Europejskiego
Zielonego Ładu i inicjatywy „Europa na miarę ery cyfrowej”, a jednocześnie przyczynia
się do zwiększenia ogólnych zdolności produkcyjnych UE decydujących o jej
konkurencyjności.

1.19. Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

(EuroHPC) to wspólna inicjatywa UE i państw europejskich, której celem jest
stworzenie w Europie światowej klasy ekosystemu do obliczeń superkomputerowych.
EuroHPC stało się niezależne 23 września 2020 r. i zostało po raz pierwszy objęte
kontrolą za rok budżetowy 2020.

F4E – wspólne przedsięwzięcie działające w ramach Euratomu

1.20. Projekt ITER zapoczątkowano oficjalnie w 1988 r., choć 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 Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER-IO). Jej
siedziba mieści się w Saint-Paul-lès-Durance (we Francji), natomiast główne instalacje
do syntezy jądrowej są budowane w Cadarache (też we Francji).
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1.21. W projekt ITER zaangażowanych jest siedmiu międzynarodowych partnerów:

UE – reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 2,
Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie. UE 3 odgrywa
wiodącą rolę w projekcie i wzięła na siebie 45% kosztów budowy. Udział finansowy
każdego z pozostałych członków projektu wynosi około 9% (zob. rys. 1.3). Powyższy
podział ulegnie zmianie w fazie operacyjnej, w której wkład UE na pokrycie kosztów
działalności będzie wynosił 34%.

1.22. Około 90% wkładów członków to wkłady niepieniężne. Oznacza to, że zamiast

transferów pieniężnych członkowie przekazują komponenty i układy oraz udostępniają
budynki bezpośrednio na rzecz ITER-IO. Do budowy międzynarodowego
eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) niezbędnych jest ponad 10 mln
komponentów i układów. Podział zadań w zakresie wytwarzania tych elementów został
dokonany z uwzględnieniem interesów poszczególnych członków, jak również mając na
uwadze ich zdolności techniczne i przemysłowe. W produkcję kluczowych
komponentów (zob. rys. 1.3) zaangażowanych jest wiele państw. Przykładowo
segmenty komór próżniowych są produkowane w UE (pięć segmentów) i Korei (cztery
segmenty), centralny solenoid to owoc współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi
i Japonią, a produkcja i testowanie diwertora są prowadzone w UE, Rosji i Japonii. Indie
i Stany Zjednoczone są wspólnie odpowiedzialne za komorę kriostatyczną i systemy
chłodzenia wodą, system blankietów zostanie wyprodukowany przez Chiny, UE, Koreę,
Rosję i Stany Zjednoczone, zaś w produkcję magnesów ITER zaangażowani są wszyscy
członkowie z wyjątkiem Indii.

2

Członkami Euratomu są państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone: Szwajcaria
i Zjednoczone Królestwo.

3

Państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo.
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Rys. 1.3 – Wkłady członków projektu ITER
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez ITER-IO i F4E.

1.23. Około 75% środków w ramach tej inwestycji przeznacza się na tworzenie

nowej wiedzy oraz opracowywanie zaawansowanych materiałów i technologii. Dla
europejskiego przemysłu technologii 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 jądrowy
rezonans magnetyczny (NMR).

1.24. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER

i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) zostało ustanowione w kwietniu 2007 r. na
okres 35 lat jako krajowa agencja odpowiedzialna za unijny wkład w realizację projektu
ITER. Do jego głównych zadań należy zarządzanie wkładem Euratomu na rzecz ITER-IO,
która jest odpowiedzialna za wdrażanie projektu ITER, oraz prowadzenie wspólnie
z Japonią działań w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii
termojądrowej. Ponadto F4E koordynuje działania i przeprowadza niezbędne
procedury zamówieniowe w celu przygotowania do budowy demonstracyjnego
reaktora syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi, w tym
międzynarodowej instalacji napromieniowywania materiałów przeznaczonych do
syntezy jądrowej (IFMIF).

1.25. F4E jest finansowane głównie przez Euratom (około 80%) oraz Francję (około

20%), gdzie powstaje reaktor ITER. Jak wynika z ostatnich szacunków Komisji,
pochodzących z 2018 r., łączna pula środków z Euratomu konieczna do tego, by F4E
mogło wywiązać się z unijnych zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu
ITER, wynosi około 15 mld euro (według wartości bieżących), z uwzględnieniem
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kosztów eksploatacji reaktora jądrowego w latach 2028–2035 4. Zakłada się, że Francja
jako kraj przyjmujący oraz państwa członkowskie Euratomu (w tym państwa
stowarzyszone Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo) będą musiały wnieść dodatkowy
wkład w wysokości 3,3 mld euro (według wartości bieżących).

1.26. W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE

i z Euratomu. Przewidziany w umowie o wystąpieniu okres przejściowy przeznaczony
na negocjacje dotyczące nowej umowy partnerstwa Zjednoczonego Królestwa
z Euratomem zakończył się 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie miało
status stowarzyszonego państwa członkowskiego Euratomu, na tych samych
warunkach co pełnoprawne państwa członkowskie, do czasu ratyfikacji protokołu
w sprawie stowarzyszenia w programach UE załączonego do umowy o handlu
i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE. W lutym 2021 r. Rada UE
zatwierdziła wkład Euratomu na rzecz F4E w wysokości około 5,6 mld euro (według
wartości bieżących) w WRF na lata 2021–2027.

Wspólne przedsięwzięcia mają swoje siedziby na terenie Unii
Europejskiej

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

IMI, BBI i ECSEL) mieści się w Brukseli, EuroHPC ma siedzibę w Luksemburgu, natomiast
siedziba F4E znajduje się w Barcelonie w Hiszpanii (zob. rys. 1.4).

4

Szacunki te opierają się na decyzjach Rady 2013/791/Euratom i (Euratom) 2021/281
zmieniających decyzję Rady 2007/198/Euratom powołującą Europejskie Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na okres
2007–2027, jak również na konkluzjach Rady 7881/2018 i powiązanym dokumencie
roboczym służb Komisji dotyczącym eksploatacji reaktora jądrowego w okresie od 2028 do
2035 r.
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Rys. 1.4 – Wspólne przedsięwzięcia w Unii Europejskiej w 2020 r.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.28. Przy realizacji działań z zakresu badań naukowych i innowacji wspólne

przedsięwzięcia współpracują z podmiotami z różnych branż przemysłu i z sektora
badawczego z całego świata. Około 88,5% środków będących w posiadaniu wspólnych
przedsięwzięć jest wykorzystywanych na współfinansowanie działań realizowanych
przez uczestników z państw członkowskich UE, a około 11,5% na współfinansowanie
działań uczestników z państw niebędących członkami UE (zob. rys. 1.5).
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Rys. 1.5 – Podmioty uczestniczące w działaniach wspólnych
przedsięwzięć są rozsiane na całym świecie
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych z systemu CORDA.

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

1.29. Choć wszystkie wspólne przedsięwzięcia mają taką samą formę prawną,

każde z nich przyjęło odmienne podejście w zakresie badań naukowych i innowacji,
które prowadzi 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 podmioty prywatne z danej branży (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 uczestniczące lub organizacje
międzyrządowe, Komisja oraz w większości przypadków partnerzy prywatni, którzy
wnoszą też wkłady na rzecz działalności danego wspólnego przedsięwzięcia.
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1.30. Na rys. 1.6 przedstawiono ogólną strukturę zarządzania wspólnych

przedsięwzięć.

Rys. 1.6 – Ogólna struktura zarządzania wspólnych przedsięwzięć
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Działania wspólnych przedsięwzięć z zakresu badań naukowych
i innowacji w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” są
finansowane wspólnie przez wszystkich członków

1.31. Wszyscy członkowie wnoszą wkład na rzecz finansowania działań wspólnych

przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji. Komisja ze swojej strony
zapewnia środki finansowe z 7PR i z programu „Horyzont 2020” z przeznaczeniem na
współfinansowanie projektów realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia w zakresie
badań naukowych i innowacji. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR otrzymało także środki
z programu na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 5 w okresie
obowiązywania poprzednich wieloletnich ram finansowych (WRF na lata 2007–2013),

5

350 mln euro.
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a SESAR i EuroHPC otrzymują dodatkowe finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” 6
w ramach bieżących WRF na lata 2014–2020. Partnerzy z branży i partnerzy badawczy
wnoszą z kolei wkłady niepieniężne, wdrażając działania wspólnych przedsięwzięć
z zakresu badań naukowych i innowacji, na rzecz których inwestują własne zasoby
finansowe, zasoby kadrowe, aktywa i technologie. W niektórych przypadkach państwa
uczestniczące lub organizacje międzyrządowe wnoszą również wkład finansowy na
rzecz działalności wspólnych przedsięwzięć. Zarówno UE, jak i partnerzy wnoszą wkłady
pieniężne w tej samej wysokości na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnych
przedsięwzięć.

1.32. Jeśli chodzi o WRF na lata 2007–2013, wspólne przedsięwzięcia wydatkowały

środki w wysokości około 3,6 mld euro, czyli w przybliżeniu 7% łącznego budżetu 7PR.
Jako że wysokość wkładów niepieniężnych wnoszonych przez partnerów prywatnych
musi odpowiadać co najmniej wysokości dofinansowania unijnego, wspomniane środki
unijne w wysokości 3,6 mld euro spełniły funkcję dźwigni finansowej i umożliwiły
pozyskanie około 8,7 mld euro na rzecz projektów z zakresu badań naukowych
i innowacji w ramach 7PR.

1.33. Jeśli chodzi o obecne WRF na lata 2014–2020, wspólne przedsięwzięcia

rozporządzają środkami w wysokości około 7,7 mld euro, czyli 10% łącznego budżetu
programu „Horyzont 2020”. Jak pokazano na rys. 1.7, te środki unijne powinny
przyczynić się do pozyskania około 19,7 mld euro na realizację projektów z zakresu
badań naukowych i innowacji w tych obszarach programu „Horyzont 2020”, do których
przypisane są wspólne przedsięwzięcia. Kwota ta obejmuje bezpośrednie wkłady
państw uczestniczących na rzecz wspólnych przedsięwzięć ECSEL i EuroHPC.

6

SESAR – 10 mln euro; EuroHPC – 100 mln euro.
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Rys. 1.7 – Wkłady pieniężne UE na rzecz wspólnych przedsięwzięć
i wkłady wniesione przez innych członków pozyskane dzięki temu
finansowaniu w ramach programu „Horyzont 2020”
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.34. W przypadku programu „Horyzont 2020” zarówno maksymalna kwota

wkładu pieniężnego UE, jak i minimalna kwota wkładów niepieniężnych lub
pieniężnych 7 wnoszonych przez członków prywatnych i innych partnerów na rzecz
programu badań naukowych i innowacji danego wspólnego przedsięwzięcia są
określone w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia (zob. rys.
1.8).

7

W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR wysokość wkładów partnerów prywatnych
i Eurocontrol jest określona w osobnych porozumieniach.
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Rys. 1.8 – Wkłady członków w okresie działania wspólnych przedsięwzięć
(w mln euro)
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.35. W ramach programu „Horyzont 2020” istnieją dwa rodzaje wkładów

wnoszonych przez członków prywatnych: wkłady niepieniężne na rzecz działań
operacyjnych oraz wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych. Więcej
szczegółowych informacji można znaleźć w ramce 2.1.

1.36. W 2020 r. łączny budżet (środki na płatności) wszystkich wspólnych

przedsięwzięć wyniósł 2,3 mld euro (w 2019 r. było to 1,9 mld euro). Budżet (środki na
płatności) ośmiu wspólnych przedsięwzięć realizujących działania z zakresu badań
naukowych i innowacji sięgnął 1,5 mld euro (w 2019 r. – 1,2 mld euro), a budżet
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E – 0,8 mld euro (w 2019 r. – 0,7 mld euro).

1.37. Na koniec 2020 r. we wspólnych przedsięwzięciach działających w ramach

programu „Horyzont 2020” zatrudnionych było 241 pracowników (zatrudnionych na
czas określony i pracowników kontraktowych) oraz dziewięciu oddelegowanych
ekspertów krajowych (w 2019 r. – 229 pracowników i ośmiu oddelegowanych
ekspertów krajowych). We Wspólnym Przedsięwzięciu F4E zatrudnionych było 433
pracowników (urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych) oraz dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych
(w 2019 r. – 437 pracowników i dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych). Liczbę
obsadzonych stanowisk według stanu na koniec 2019 i 2020 r. przedstawiono na rys.
1.9.
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Rys. 1.9 – Liczba obsadzonych stanowisk według stanu na koniec 2019
i 2020 r.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Mechanizmy budżetowe i mechanizmy udzielania absolutorium
są zharmonizowane w przypadku wszystkich wspólnych
przedsięwzięć

1.38. Za coroczne procedury budżetowe i procedurę udzielania absolutorium dla

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

Rys. 1.10 – Coroczna procedura 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
Wysłuchania dyrektorów
wspólnych przedsięwzięć przed
Komisją Kontroli Budżetowej
Parlamentu Europejskiego (CONT)
i Komitetem Budżetowym Rady

Do końca marca roku n+2
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

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

roczne sprawozdania finansowe wszystkich dziewięciu wspólnych przedsięwzięć
za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.

1.40. 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).

1.41. 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
je wykorzystać jako podstawę do wydania opinii pokontrolnych dotyczących
wiarygodności rocznych sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2020 r.

W ramach kontroli Trybunał wskazuje i uwzględnia kluczowe
czynniki ryzyka

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

zidentyfikowane kluczowe czynniki ryzyka. Przy przeprowadzaniu kontroli rocznych
sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2020 r. oraz transakcji leżących
u ich podstaw Trybunał wziął pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę ryzyka za
2020 r., której wyniki omówiono pokrótce poniżej.
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Ryzyko dla wiarygodności sprawozdań finansowych jest na poziomie
niskim do średniego

1.43. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał uznał, że ryzyko co do wiarygodności rocznych
sprawozdań finansowych jest niskie. 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. Trybunał
odnotował opóźnienia (BBI) i uchybienia (ECSEL, EuroHPC) w procedurze zgłaszania
wkładów niepieniężnych.

Ryzyko dla legalności i prawidłowości dochodów jest ogólnie niskie

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

wkłady finansowe z budżetów Komisji przeznaczonych 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

1.45. Ryzyko związane z legalnością i prawidłowością płatności z tytułu kosztów

osobowych oraz kosztów administracyjnych uznano za niskie, jako że płatności te miały
w większości rutynowy charakter. Co więcej, za zarządzanie wynagrodzeniami
odpowiada Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)
działający w strukturach Komisji, który podlega kontroli Trybunału 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 wspólnych przedsięwzięć, które musiały dokonać naboru większej liczby
pracowników w pierwszych latach działalności (EuroHPC) i w których wykryto
w przeszłości uchybienia w procedurach naboru (F4E).

Ryzyko dla legalności i prawidłowości płatności z tytułu działalności
operacyjnej jest ogólnie średnie

1.46. W przypadku płatności okresowych i końcowych z tytułu umów o udzielenie

dotacji ryzyko oceniono jako średnie, gdyż płatności te dokonywane są na podstawie
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skomplikowanych deklaracji kosztów poniesionych przez beneficjentów. Ponadto
w przypadku płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach programu
„Horyzont 2020” poświadczenia sprawozdania finansowego 8 są wymagane od
beneficjentów dopiero na etapie płatności końcowych (zasada wzajemnego zaufania).
Jeśli chodzi o procedury udzielania dotacji, ryzyko jest zasadniczo niskie. W przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC ryzyko to uznano jednak za średnie, ponieważ
ustanowiło ono odnośne procedury dopiero w 2019 r.

1.47. 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 natomiast za średnie w przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E ze względu na skomplikowane postępowania
o udzielenie zamówień o dużej wartości, a także w przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia EuroHPC, które dopiero w 2019 r. ustanowiło procedurę udzielania
zamówień.

Ryzyko dla zarządzania budżetem jest na poziomie niskim do średniego

1.48. Ryzyko to uznano za niskie do średniego z uwagi na zaobserwowane

uchybienia w procesie planowania i monitorowania budżetu wynikające ze złożoności
i wieloletniego charakteru umów (F4E i EuroHPC) i działań w ramach programu
„Horyzont 2020” bądź ze względu na fakt, że wspólne przedsięwzięcia realizujące ten
program nie uwzględniają w pełni skumulowanej kwoty niewykorzystanych środków
na płatności z poprzednich lat przy ustalaniu potrzeb budżetowych na kolejny rok
(SESAR, ECSEL i IMI).

8

Poświadczenie sprawozdania finansowego to merytoryczne sprawozdanie opracowane
przez niezależnego audytora lub urzędnika publicznego. Ma ono dawać Komisji bądź
organowi UE udzielającemu dotacji możliwość sprawdzenia, czy koszty zadeklarowane
w sprawozdaniach finansowych są kwalifikowalne. W ramach programu „Horyzont 2020”
osobne poświadczenie sprawozdania finansowego jest wymagane w przypadku każdego
beneficjenta (i powiązanej strony trzeciej), który wystąpił o zwrot bezpośrednich kosztów
rzeczywistych i kosztów jednostkowych na kwotę co najmniej 325 000 euro. W programie
przewidziano, że co do zasady beneficjent powinien złożyć takie poświadczenie dla całego
projektu na koniec jego realizacji wraz ze sprawozdaniem końcowym.
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Ryzyko dla należytego zarządzania finansami jest niskie do średniego

1.49. Choć ocena należytego zarządzania finansami nie stanowi per se celu

kontroli, Trybunał wykrył pewne problemy w tym zakresie w toku wcześniejszych
kontroli w obszarze projektowania dotacji oraz – w przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E – w obszarze zarządzania zasobami kadrowymi i projektami.

Inne rodzaje ryzyka

1.50. Ograniczenia w podróżowaniu z uwagi na pandemię COVID-19 uniemożliwiły

kontrolerom przeprowadzenie kontroli na miejscu i odbywanie osobiście wywiadów
z pracownikami jednostek kontrolowanych, a także znacznie utrudniły uzyskanie
oryginałów dokumentów. Zamiast tych czynności dokonano przeglądu dokumentacji
oraz przeprowadzono zdalnie wywiady z przedstawicielami jednostek kontrolowanych.
Wprawdzie brak kontroli bezpośrednich może przełożyć się na większe ryzyko
niewykrycia nieprawidłowości, jednak Trybunał uzyskał od jednostek kontrolowanych
wystarczające dowody, by sfinalizować swoje prace kontrolne i sformułować odnośne
wnioski.

Podejście kontrolne Trybunału w przypadku płatności z tytułu
umów o udzielenie dotacji

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

przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu DG RTD Komisji i audytorów
zewnętrznych, którym zleciła ona to zadanie. Jak opisano w odnośnych rozdziałach
sprawozdań rocznych Trybunału za 2018, 2019 i 2020 r. 9, przegląd ten wykazał
uchybienia pod względem jakości audytu i różnice metodyczne, które poskutkowały
zaniżeniem poziomu błędu w płatnościach w ramach programu „Horyzont 2020”.
Ponadto nie da się bezpośrednio porównać poziomu błędu rezydualnego zgłoszonego
w rocznych sprawozdaniach z działalności przez wspólne przedsięwzięcia realizujące
9

Zob. rozdział 5 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r. (pkt 5.31–5.34), rozdział 4
sprawozdania rocznego Trybunału za 2019 r. (pkt 4.28 i 4.29) oraz rozdział 4 sprawozdania
rocznego Trybunału za 2020 r. (pkt 4.23–4.30), w których kontrolerzy zauważyli, że – inaczej
niż w przypadku metody obliczeniowej stosowanej przez Trybunał – reprezentatywny
odsetek błędu w odniesieniu do poszczególnych objętych audytem transakcji w ramach
programu „Horyzont 2020” obliczany jest przez Wspólną Służbę Audytu na podstawie
łącznej kwoty zadeklarowanych kosztów, a nie na podstawie kwoty odpowiadającej
pozycjom kosztów wchodzącym w skład próby objętej szczegółowym audytem i audytami
sprawdzającymi.
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działania w ramach programu „Horyzont 2020” z poziomem błędu podanym
w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2020 r. w odniesieniu do wydatków Komisji na
badania naukowe 10.

1.52. W związku z powyższym w przypadku kontroli płatności z tytułu umów

o udzielenie dotacji dokonanych przez wspólne przedsięwzięcia Trybunał uzyskał
pożądany poziom pewności poprzez uzupełnienie audytów ex post o szczegółową
kontrolę (badanie bezpośrednie) na poziomie beneficjentów w odniesieniu do próby
transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie dotacji. 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 2020 r. przez siedem wspólnych przedsięwzięć
realizujących projekty z 7PR i programu „Horyzont 2020” 11.

1.53. W odniesieniu do każdego wspólnego przedsięwzięcia Trybunał oparł swoją
opinię na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń na
odrębnej 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 dokonał także analizy 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.

10

W poziomie błędu rezydualnego obliczanym przez wspólne przedsięwzięcia (na podstawie
wyników audytów ex post oraz zgodnie ze wzorem przedstawionym w strategii audytów
ex post programu „Horyzont 2020” przyjętej przez Wspólną Służbę Audytu) uwzględnia się
korektę wszystkich błędów wykrytych w płatnościach objętych audytem, a także korektę
błędów systemowych w płatnościach nieobjętych audytem w przypadku beneficjentów
objętych audytem – korekt tych nie uwzględnia się natomiast w poziomie błędu obliczanym
przez Trybunał.

11

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC nie zostało uwzględnione, ponieważ w 2020 r. dokonało
jedynie płatności zaliczkowych z tytułu umów o udzielenie dotacji.
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Rozdział 2
Przegląd wyników kontroli

32

Wprowadzenie
2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono przegląd wyników dorocznej kontroli

finansowej i kontroli zgodności wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy 2020 oraz
uwagi co do przekrojowych kwestii dotyczących zarządzania wykrytych w toku kontroli.
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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W następstwie dorocznej kontroli za
2020 r. Trybunał wydał opinie bez
zastrzeżeń dla wszystkich wspólnych
przedsięwzięć
2.2. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola rocznych

sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony
31 grudnia 2020 r. oraz transakcji leżących u ich podstaw wykazała pozytywne wyniki,
podobnie jak 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 2020 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. W porównaniu ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r., w którym szacowany
koszt prac do ukończenia przedstawiono jedynie w punktach kredytowych ITER,
w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E wydatnie
polepszyło jakość zaprezentowanych informacji i podało, że ów łączny koszt
zrealizowania zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz projektu ITER wyniesie
szacunkowo 17,97 mld euro (według wartości z 2020 r.). Punkt „Objaśnienie
uzupełniające” został zamieszczony przez Trybunał, aby zwrócić uwagę na fakt, że
wszelkie ewentualne zmiany w kluczowych założeniach dotyczących szacowanych
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kosztów i ekspozycji na ryzyko 12 mogą prowadzić do znacznego wzrostu kosztów lub do
dalszych opóźnień w realizacji projektu ITER13.

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

2.5. 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 2020 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

2.6. 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 2020 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

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

Trybunału na temat rocznych sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz
ich dochodów i płatności za lata 2018–2020.

12

Ekspozycja na ryzyko to szacowana wartość skutków ryzyka pomnożona przez
prawdopodobieństwo wystąpienia określonych czynników ryzyka w przypadku danego
działania.

13

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.

35

Rys. 2.1 – Zmiany w opiniach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć za lata 2018–2020
Płatności
Dochody
Sprawozdanie finansowe

2018

2019

2020
Opinia
bez zastrzeżeń
z zastrzeżeniem
negatywna

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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W swoich uwagach Trybunał wskazuje
szereg obszarów, w których możliwe
jest wprowadzenie usprawnień
2.8. 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, polityki
kadrowej, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i należytego zarządzania
finansami. Uwagi te, które przedstawiono szczegółowo w rozdziale 3, oraz pewne
przekrojowe kwestie dotyczące zarządzania zostały podsumowane poniżej.

Nadal występują uchybienia w rocznym planowaniu płatności

2.9. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC dokonano znacznie mniej

płatności niż planowano z tytułu umów na zakup superkomputerów i umów
o udzielenie dotacji, w wyniku czego wskaźnik wykonania budżetu na płatności z tytułu
działalności operacyjnej był niski i wynosił około 23%.

2.10. W 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL ponownie udostępniło

niewykorzystane środki na płatności w kwocie 57,2 mln euro w ramach budżetu
operacyjnego na działania dotyczące programu „Horyzont 2020”. Zdołało ono jednak
wykorzystać tylko 70% z tych ponownie udostępnionych środków, zanim zaczęło
wydatkować środki z bieżącego roku. Podobnie Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste
Niebo” nie wykorzystało kwoty około 13 mln euro z budżetu ponownie
udostępnionych środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej, zanim zaczęło
wydatkować środki z bieżącego roku.

Działanie 1
Zgodnie z regulaminem finansowym wspólne przedsięwzięcia powinny najpierw
wykorzystać ponownie uruchomione środki na płatności z poprzednich lat, zanim
zaczną wykorzystywać nowe środki na płatności z danego roku.
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Stopień realizacji działań przez wspólne przedsięwzięcia
w ramach programu „Horyzont 2020” oraz poziom wkładów
przekazanych przez członków prywatnych wymagały poprawy
Choć wspólne przedsięwzięcia niemal w całości zrealizowały działania
w ramach 7PR i TEN-T…

2.11. 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 2020 r. trzy wspólne przedsięwzięcia (IMI, FCH i ECSEL) nie zamknęły jeszcze fazy
wdrażania działań realizowanych w ramach 7PR. W 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie
SESAR zwróciło swoim członkom nadwyżkę wkładów pieniężnych przekazanych na
projekty w ramach 7PR i TEN-T.

2.12. 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 2020 r. Wkłady te osiągnęły średnio poziom
91% wartości docelowych, które – jak przewidziano w rozporządzeniach
ustanawiających wspólne przedsięwzięcia – miały zostać osiągnięte w całym okresie
obowiązywania 7PR.

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

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Inni
członkowie
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Łącznie
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Wspólne
przedsięwzięcia w
ramach 7PR

UE

SESAR 1
„Czyste Niebo 1”
IMI 1
FCH1
Łącznie

610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Inni
członkowie
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Łącznie
1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Wskaźnik
wykonania

UE

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

86%
101%
87%
94%
91%
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2.13. Wbrew postanowieniom w rozporządzeniach ustanawiających Wspólne
Przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC w sprawozdaniu finansowym Wspólnego
Przedsięwzięcia ECSEL za 2020 r. nie oszacowano:
o

kwoty wkładów finansowych państw uczestniczących na rzecz projektów
realizowanych przez ARTEMIS i ENIAC w ramach 7PR (które miały osiągnąć kwotę
co najmniej 1,8 razy większą od wkładu finansowego UE),

o

kwoty wkładów rzeczowych wniesionych przez podmioty badawczo-rozwojowe
na rzecz projektów w ramach 7PR realizowanych przez ARTEMIS i ENIAC (które
miały osiągnąć kwotę co najmniej równą kwocie wkładów członków publicznych).

… niektóre wspólne przedsięwzięcia mają trudności we wdrażaniu
działań w ramach programu „Horyzont 2020”

2.14. Na koniec 2020 r., który był siódmym rokiem dziesięcioletniego okresu ich

działalności, wspólne przedsięwzięcia wykazywały różny stopień osiągnięcia celów
w stosunku do wartości docelowych wyznaczonych w odnośnych rozporządzeniach
ustanawiających, jeśli chodzi o działania przewidziane w programie Horyzont 2020
(WRF 2014–2020). Różnice te wynikają po części z tego, że wspólne przedsięwzięcia
prowadzą działalność w różnych obszarach badań naukowych. Przykładowo
w przypadku IMI czas trwania projektów jest długi, na co wpływ ma charakter badań
naukowych, jak i fakt, że są one realizowane przez globalne konsorcja prowadzące
działalność na dużą skalę. Taki stan rzeczy wiąże się z ryzykiem, że poziom zasobów
administracyjnych niezbędnych do zarządzania funduszami w terminowy sposób
będzie niewystarczający, zważywszy na rosnącą liczbę projektów z różnych programów
WRF wdrażanych jednocześnie. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, w przypadku
którego rok 2020 był drugim rokiem prowadzenia działalności, wciąż nie posiadało
wiarygodnych procedur zatwierdzania i poświadczania wkładów niepieniężnych
wniesionych przez członków prywatnych i państwa uczestniczące.

2.15. W tabeli 2.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez członków

na rzecz działań realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia w ramach programu
„Horyzont 2020” według stanu na koniec 2020 r. Wskaźnik wykonania na koniec
2020 r. w tych wspólnych przedsięwzięciach w odniesieniu do wkładów członków
wyniósł średnio 62% wartości docelowych (z uwzględnieniem wkładów niepieniężnych
na rzecz działań dodatkowych) i zaledwie 54% z wyłączeniem tych wkładów.
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Tabela 2.2 – „Horyzont 2020” – wkłady członków (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i decyzjami
prawnymi)
Wkł. niep. na
dział. dod.
wniesione
przez innych
członków (2)

585,0

1 000,0

nie dotyczy

1 755,0

1 228,5

965,3

1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

nie dotyczy
285,0
nie dotyczy
2 234,7
120,0
nie dotyczy
3 605,0

Łącznie

1 585,0

Wspólne
przedsięwzięcia
w ramach
programu
„Horyzont 2020”
SESAR 2020

3 948,8 „Czyste Niebo 2”
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Łącznie

UE

Zgłoszone, ale
Zatwierdzone
Wkł. niep.
niezatwierdzone
na dział.
wkł. niep. na
wkł. niep. na
dod.
dział. op.
dział. op.

441,6

358,3

1 451,0

604,4

643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

93,2 nie dotyczy

Łącznie

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

Wkł. niep. na dział.
op. i wkł. pieniężne
wniesione przez
innych członków (1)

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

UE

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

893,1

56%

56%

1 144,2

3 335,9

84%

73%

263,0 nie dotyczy
35,0
1 095,0
896,5 nie dotyczy
53,7
929,2
93,1
204,8
0,0 nie dotyczy
1 570,8
3 373,2

1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

39%
158%
60%
46%
84%
15%
62%

39%
73%
60%
53%
70%
15%
54%

136,3

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

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Członkowie prywatni wnoszą znacznie większy wkład na rzecz
dodatkowych działań wykraczających poza programy prac wspólnych
przedsięwzięć

2.16. Członkowie prywatni są zobowiązani do przekazywania różnego rodzaju

wkładów niepieniężnych na poczet działań realizowanych przez wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”. W przypadku czterech
wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R) muszą oni również w okresie
prowadzenia przez nie działalności przekazać minimalne wkłady niepieniężne w postaci
działań dodatkowych wykraczających poza program prac danego wspólnego
przedsięwzięcia, lecz przyczyniających się do realizacji jego ogólnych celów (zob.
ramka 2.1).
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Ramka 2.1
Wkłady niepieniężne członków prywatnych na rzecz
działań operacyjnych wspólnych przedsięwzięć w
ramach programu „Horyzont 2020”
(w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć)

Wkłady niepieniężne członków prywatnych na
rzecz działań dodatkowych w ramach programu
„Horyzont 2020”
(tylko w przypadku Wspólnych Przedsięwzięć
„Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R)

Jak przewidziano w rozporządzeniach
ustanawiających wszystkich wspólnych
przedsięwzięć, członkowie prywatni są zobowiązani
wnieść wkład o określonej minimalnej wartości na
poczet łącznych kosztów projektów danego
wspólnego przedsięwzięcia z zakresu badań
naukowych i innowacji w ramach programu
„Horyzont 2020”. Wkład ten odpowiada łącznym
kosztom poniesionym przez członków prywatnych w
trakcie realizacji działań badawczych i innowacyjnych
wspólnego przedsięwzięcia, pomniejszym o wkład na
poczet tych kosztów wniesiony przez pozostałych
członków wspólnego przedsięwzięcia
(współfinansowanie unijne, wkład państw
uczestniczących lub organizacji międzyrządowych), a
także jakikolwiek inny wkład UE na poczet tych
kosztów. Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzeń
ustanawiających wspomniane wkłady niepieniężne
należy zgłaszać w ujęciu rocznym, a związane z nimi
koszty muszą zostać poświadczone przez
niezależnego audytora zewnętrznego. Poświadczone
i zatwierdzone wkłady niepieniężne są ujmowane w
sprawozdaniach finansowych wspólnych
przedsięwzięć.

Jak przewidziano w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzeń
ustanawiających dotyczących czterech
wspomnianych powyżej wspólnych przedsięwzięć,
członkowie prywatni muszą ponadto przekazać
minimalne wkłady niepieniężne na poczet „działań
dodatkowych” wykraczających poza program prac
danego wspólnego przedsięwzięcia, lecz
przyczyniających 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. Łączna kwota poświadczonych i
zatwierdzonych wkładów niepieniężnych na
działania dodatkowe jest podawana w informacji
dodatkowej do sprawozdań finansowych wspólnych
przedsięwzięć.

2.17. Jak pokazano w tabeli 2.2, do końca 2020 r. członkowie prywatni wspólnych

przedsięwzięć, państwa uczestniczące lub organizacje międzyrządowe przekazały
wkłady w wysokości 7,1 mld euro, tj. 58% uzgodnionej łącznej kwoty wkładów
wynoszącej około 12,2 mld euro. Na tę sumę składa się kwota w wysokości 3,7 mld
euro 14 odpowiadająca wkładom niepieniężnym na rzecz działalności wspólnych
przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020” (wkłady niepieniężne na rzecz
działań operacyjnych) i kwota w wysokości 3,4 mld euro stanowiąca wkłady
niepieniężne na poczet działań dodatkowych wykraczających poza program prac
wspólnych przedsięwzięć, lecz wpisujących się w ich ogólne cele (wkłady niepieniężne
na rzecz działań dodatkowych).

2.18. Na rys. 2.2 zilustrowano, jak w okresie 2017–2020 kształtowała się średnia

kwota wkładów niepieniężnych przekazanych przez członków prywatnych. Pomimo
znacznego wzrostu kwoty wkładów niepieniężnych na rzecz działań dodatkowych oraz
ich dużego znaczenia nie wchodzą one w zakres kontroli Trybunału, jako że nie ma
14

Do końca 2020 r. poświadczone zostało około 2,1 mld euro z tej kwoty (57%).
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obowiązku ujmowania takich wkładów w rocznych sprawozdaniach finansowych 15.
W związku z tym istnieje ryzyko, że nie będą one w pełni pokrywać się z celami
wspólnych przedsięwzięć. W przypadku gdy w rozporządzeniu ustanawiającym nie
określono minimalnego poziomu wkładów niepieniężnych na rzecz działań
operacyjnych, a jedynie minimalną kwotę wkładów niepieniężnych na rzecz działań
dodatkowych („Czyste Niebo”, FCH i BBI), wspólne przedsięwzięcia stoją na
stanowisku, że członkowie prywatni mogą wywiązać się ze swoich zobowiązań
w zakresie wkładów niepieniężnych, przekazując wkłady na rzecz działań dodatkowych.

Rys. 2.2 – Jak kształtowała się kwota wkładów niepieniężnych członków
prywatnych
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017

2018

2019

2020

Średnia kwota wkładów niepieniężnych na działania operacyjne
Średnia kwota wkładów niepieniężnych na działania dodatkowe

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

15

Art. 4 ust. 4 odnośnych rozporządzeń ustanawiających wspólne przedsięwzięcia.
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Wspólne przedsięwzięcia napotykają poważne trudności, by uzyskać
wkłady pieniężne od członków prywatnych na pokrycie kosztów
operacyjnych

2.19. Jeśli chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie BBI, według szacunków na koniec

2020 r. łączna kwota wkładów niepieniężnych członków z branży na poczet
dodatkowych działań wyniosła jedynie około połowy minimalnej kwoty docelowej
określonej w rozporządzeniu ustanawiającym. Co więcej, mimo że w 2018 r.
rozporządzenie ustanawiające zostało rozmyślnie zmienione w celu umożliwienia
członkom z branży uwzględniania wkładów pieniężnych na poziomie projektów
w kwocie co najmniej 182,5 mln euro, w 2020 r. członkowie ci nie przekazali żadnych
dodatkowych wkładów pieniężnych na rzecz działalności operacyjnej Wspólnego
Przedsięwzięcia. Fakt ten wskazuje na to, że Wspólne Przedsięwzięcie stoi w obliczu
poważnych trudności w pozyskiwaniu wkładów od członków prywatnych i nie osiągnie
minimalnej wartości docelowej do końca programu „Horyzont 2020”. Z tego powodu
Komisja (DG RTD) zmniejszyła swoje wkłady pieniężne na rzecz Wspólnego
Przedsięwzięcia o 140 mln euro. Ów znaczny spadek wkładów członków stanowił
ryzyko dla realizacji przez Wspólne Przedsięwzięcie programu badań naukowych
i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”.

Zaciągnięto już zobowiązania na realizację około 77% działań
przewidzianych w programach badań naukowych i innowacji wspólnych
przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020”

2.20. Według stanu na koniec 2020 r. wspólne przedsięwzięcia zakończyły

wszystkie procedury naboru wniosków w odniesieniu do swoich programów badań
naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”. W kontekście tych
naborów wniosków pozostali członkowie wspólnych przedsięwzięć (członkowie
prywatni, państwa uczestniczące i inne organizacje międzynarodowe) zobowiązali się
przekazać wkłady niepieniężne, inwestując własne zasoby finansowe i kadrowe,
aktywa i technologie (wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych).

2.21. Jak przedstawiono w tabeli 2.3, według stanu na koniec 2020 r. wspólne

przedsięwzięcia udzieliły już zamówień lub podpisały umowy o udzielenie dotacji na
rzecz projektów na kwotę (średnio) 88% maksymalnego wkładu pieniężnego
dostępnego na dofinansowanie ich działań w ramach programu „Horyzont 2020”.
Równolegle pozostali członkowie zobowiązali się przekazać wkłady niepieniężne na
rzecz tych projektów w kwocie odpowiadającej (średnio) 68% wartości docelowych
wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych i wkładów pieniężnych na
działalność operacyjną, które to wartości zostały ustalone w odnośnych
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rozporządzeniach ustanawiających. Przełożyło się to na szacunkowy średni wskaźnik
wykonania programów badań naukowych i innowacji wspólnych przedsięwzięć
w ramach programu „Horyzont 2020” na poziomie 77% na koniec 2020 r.

Tabela 2.3 – Program „Horyzont 2020”: zatwierdzone wkłady członków
na koniec 2020 r. (w mln EUR)
Wkłady członków na poczet kosztów operacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i
decyzjami prawnymi)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Łącznie

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

wspólne
przedsięwzięcia w
ramach programu
„Horyzont 2020”
SESAR 2020
„Czyste Niebo 2”
IMI2
FCH2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Łącznie

Przyznane
dofinansowanie
UE
548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99%
91%
80%
96%
86%
88%
99%
78%
88%

Wkł. niep. na
dział. op. i wkł.
pieniężne
wniesione przez
innych członków
(szacunek)

%

Łącznie

573,7 60%
717,6 60%
1 276,5 80%
158,6 209%
1 943,2 70%
251,2 53%
354,0 105%
272,9 34%
5 547,7 68%

Wskaźnik
wdrożenia
programu

UE

Wkł. niep. na
dział. op. i wkł.
pieniężne
wniesione przez
innych członków

Podpisane umowy o udzielenie dotacji i udzielone zamówienia
(według stanu na 31.12.2020 r.)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

75%
78%
80%
107%
74%
75%
102%
49%
77%

(1) Wkłady innych członków obejmują wkłady państw uczestniczących.
(2) Wartości docelowe wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych uzgodnione w rocznych planach prac Wspólnego Przedsięwzięcia oraz zmniejszona
kwota wkładów pieniężnych na działalność operacyjną.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Mechanizmy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do płatności
z tytułu udzielenia dotacji były zasadniczo skuteczne
Większość wspólnych przedsięwzięć wdrożyła nowe ramy kontroli
wewnętrznej Komisji

2.22. Wspólne przedsięwzięcia ustanowiły wiarygodne procedury kontroli ex ante

oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Z wyjątkiem EuroHPC
wspólne przedsięwzięcia wdrożyły w 2020 r. w pełni ramy kontroli wewnętrznej
Komisji, które opierają się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Opracowały też
odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad kontroli wewnętrznej,
dokonały corocznej samooceny i usprawniły monitorowanie skuteczności swoich
działań kontrolnych. Ustanowienie ram kontroli wewnętrznej to jednak proces będący
nadal w toku, którego jakość zależy od nieustannego doskonalenia kluczowych
wskaźników kontroli wspólnych przedsięwzięć i jakości corocznej samooceny.
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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

2.23. 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, przy czym około
trzech czwartych z nich zleca ona 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.

2.24. W 2020 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 2020 r. W przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL obliczenie odrębnego poziomu błędu rezydualnego
w odniesieniu do płatności w ramach 7PR nie było możliwe ze względu na znaczne
zróżnicowanie metod i procedur stosowanych przez krajowe organy finansujące
w państwach uczestniczących. W związku z tym w odniesieniu do tych płatności
Trybunał zastosował poziom błędu rezydualnego ustalony przez DG RTD dla całego
programu 7PR, który na koniec 2020 r. wynosił 3,51%. Z uwagi na niski odsetek
płatności w ramach 7PR w 2020 r. (około 8,6%) 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.

2.25. 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 2020 r., że poziom błędu
rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%.

Przeprowadzona przez Trybunał na poziomie beneficjentów kontrola
płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji za 2020 r. wykazała
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utrzymujące się błędy systemowe w odniesieniu do zadeklarowanych
kosztów osobowych

2.26. Kontrole przeprowadzone przez Trybunał na poziomie beneficjentów

wykazały błędy systemowe, głównie w przypadku zadeklarowanych kosztów
osobowych, które to błędy były również regularnie zgłaszane w toku audytów ex post
przeprowadzanych przez Wspólną Służbę Audytu i audytorów wykonujących prace na
jej zlecenie. Jeśli chodzi o płatności z tytułu udzielenia dotacji za 2020 r., główne
przyczyny wykrytych błędów były następujące:
o

zastosowanie nieprawidłowej metody na potrzeby obliczenia zadeklarowanych
kosztów osobowych;

o

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

o

nieprzestrzeganie maksymalnej liczby godzin pracy przy projekcie;

o

nieuzasadnione skorygowanie zadeklarowanych i zaakceptowanych już kosztów
osobowych w kolejnym okresie sprawozdawczym;

o

zadeklarowanie kosztów, które nie były bezpośrednio powiązane z projektem,
jako innych kosztów bezpośrednich;

o

zadeklarowanie zakupów od innego beneficjenta z konsorcjum jako innych
kosztów bezpośrednich;

o

zastosowanie nieprawidłowego kursu wymiany przy przeliczaniu zadeklarowanych
kosztów na euro.

2.27. Jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość transakcji płatniczych z tytułu umów

o udzielenie dotacji, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Trybunał wskazują, że
głównym źródłem błędów są koszty osobowe. Co więcej, MŚP są bardziej narażone na
błędy niż inni beneficjenci. Mając na uwadze przyszłe programy ramowe w zakresie
badań naukowych, należy przede wszystkim uprościć zasady deklarowania kosztów
osobowych obowiązujące obecnie w programie „Horyzont 2020” oraz ograniczyć brak
pewności prawa poprzez korzystanie na większą skalę z uproszczonych metod
rozliczania kosztów, tak aby poziomy błędu ustabilizowały się poniżej progu istotności.
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Działanie 2
Wspólne przedsięwzięcia powinny wzmocnić swoje systemy kontroli wewnętrznej,
aby uwzględnić większe ryzyko w przypadku MŚP i nowych beneficjentów, a także
stosować na większą skalę uproszczone metody rozliczania kosztów.

Uchybienia w aplikacji informatycznej Wspólnego Przedsięwzięcia F4E
służącej do zarządzania umowami

2.28. W marcu 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 Wspólne

Przedsięwzięcie F4E postanowiło rozszerzyć zakres, w jakim korzysta z lokalnej aplikacji
informatycznej DACC, tak aby zarządzać nie tylko zmianami do umów, jak miało to
miejsce do tego czasu, ale również nowymi umowami. Dzięki temu Wspólnemu
Przedsięwzięciu udało się wprawdzie zapewnić ciągłość działania, ale nie
zharmonizowało ono w pełni swoich lokalnych aplikacji informatycznych
z wewnętrznymi procedurami delegacji uprawnień. F4E podjęło środki naprawcze, by
zaradzić tej sytuacji, lecz w dalszym ciągu należy wyeliminować istotne uchybienia
dotyczące na przykład poprawnego korzystania z kont, dla których ustanowiono
tożsamość wirtualną, oraz z praw i upoważnień do zatwierdzania zobowiązań
prawnych. Co więcej, od czasu wdrożenia systemu DACC ani razu nie dokonano
zatwierdzenia systemu księgowego Wspólnego Przedsięwzięcia.

Działanie 3
Wspólne Przedsięwzięcie F4E powinno podjąć niezbędne działania w odniesieniu
do swojego lokalnego systemu informatycznego DACC służącego do zarządzania
umowami, tak aby zagwarantować jego zharmonizowanie z wewnętrznymi
procedurami delegacji uprawnień oraz poprawne korzystanie z kont, dla których
ustanowiono tożsamość wirtualną. Ponadto powinno ono zatwierdzić swój system
księgowy.
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Niedociągnięcia w zarządzaniu personelem tymczasowym
i w procedurach udzielania zamówień
Brak wystarczającej liczby pracowników etatowych prowadzi do
korzystania na większą skalę z usług pracowników tymczasowych

2.29. Niewystarczająca liczba pracowników etatowych we wspólnych

przedsięwzięciach oznacza, że muszą one w większym stopniu korzystać z usług
pracowników tymczasowych bądź powierzać dodatkowe zadania osobom już
zatrudnionym. Wiąże się z tym szereg zagrożeń, jeśli chodzi na przykład o zachowanie
kluczowych kompetencji, brak jasno zdefiniowanych kanałów rozliczalności oraz
mniejszą wydajność pracowników, co może mieć negatywny wpływ na ogólne wyniki
osiągane przez wspólne przedsięwzięcia.

2.30. Przykładowo we Wspólnym Przedsięwzięciu „Czyste Niebo” stosunek

pracowników tymczasowych do etatowych zwiększył się z 8% w 2017 r. do 24%
w 2020 r., przy czym powierzano im zadania o charakterze stałym (np. asystent
w dziale prawnym, pracownicy na stanowiskach sekretarskich, asystent ds. komunikacji
czy asystent specjalisty ds. projektów). Wysoki odsetek pracowników kontraktowych
prowadzi często do znacznie większej rotacji personelu, co ma destabilizujący wpływ
na sytuację kadrową we Wspólnym Przedsięwzięciu.

2.31. W pierwszym roku działalności Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC skupiło się
przede wszystkim na procesach i zadaniach operacyjnych. Jak dotąd nie uwzględniło
ono potrzeby obsadzenia kluczowych stanowisk administracyjnych, co wiąże się
z ryzykiem wystąpienia uchybień w zarządzaniu finansami, budżetem i zasobami
kadrowymi oraz w procedurach kontroli wewnętrznej w przypadku wkładów
niepieniężnych i płatności z tytułu działalności operacyjnej. Co więcej, wysoki odsetek
pracowników kontraktowych (74%) może przełożyć się na dużą rotację personelu
w bliskiej przyszłości, co jeszcze bardziej zwiększy ryzyko w systemach zarządzania
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Działanie 4
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC powinno obsadzić kluczowe stanowiska
administracyjne, tak aby zapewnić odpowiednie zarządzanie finansami, budżetem
i zasobami kadrowymi oraz prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli
wewnętrznej.
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Korzystanie z otwartej procedury przetargowej w sytuacji przewagi
wiedzy

2.32. W 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie FCH ogłosiło otwartą procedurę

przetargową na umowę ramową dotyczącą realizacji trzeciej fazy projektu mającego na
celu ustanowienie systemu certyfikacji wodoru. Konsorcjum, które zrealizowało już
pierwsze dwie fazy projektu i w związku z tym dysponowało przewagą wiedzy w tym
zakresie, jako jedyne przedłożyło ofertę. Złożona oferta opiewała na kwotę zbliżoną do
maksymalnej szacowanej wartości zamówienia określonej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Działanie 5
W sytuacji przewagi wiedzy wspólne przedsięwzięcia zachęca się do
przeprowadzenia wstępnej analizy rynku pod kątem cen oraz do konsultacji
z innymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku, tak aby zyskać możliwość
lepszego oszacowania poziomu cen i zapewnić najlepszą relację jakości do ceny.

Wspólne przedsięwzięcia nie korzystają w pełni z narzędzia Komisji
w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, a F4E stworzyło swój
własny portal

2.33. W unijnym rozporządzeniu finansowym przewidziano, by wszystkie instytucje

i organy UE, w tym wspólne przedsięwzięcia, opracowały i stosowały rozwiązania na
potrzeby dostarczania, przechowywania i przetwarzania danych przedłożonych
w ramach procedur wyboru, a także ustanowiły w tym celu jednolity „elektroniczny
obszar wymiany danych” dla uczestników. Z tego powodu Komisja prowadzi obecnie
prace nad narzędziem w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, z którym
zintegrowane będą portal Funding and Tenders oraz platforma TED eTendering, na
której dostępne są wszystkie opublikowane przetargi. To w pełni zintegrowane
narzędzie elektroniczne opiera się na zharmonizowanym podejściu i ugruntowanych
praktykach korporacyjnych w zakresie procedur udzielania zamówień. Umożliwia ono
potencjalnym wykonawcom bezpłatny dostęp drogą elektroniczną do wszystkich
dokumentów przetargowych, powiązanych specyfikacji technicznych, załączników oraz
pytań i odpowiedzi. Oferuje także możliwość elektronicznego składania ofert
i uzyskania informacji na temat wyników oceny ofert i ostatecznego udzielenia
zamówienia. Z narzędzia można już korzystać w przypadku procedur otwartych
i ograniczonych (w tym przyspieszonych), procedur o średniej i niskiej wartości oraz
wyjątkowych procedur negocjacyjnych prowadzonych przez instytucje i organy UE,
w tym wspólne przedsięwzięcia.
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2.34. Wspólne Przedsięwzięcia „Czyste Niebo”, FCH i S2R korzystały z tego

narzędzia w 2020 r. w ramach otwartych procedur przetargowych, a Wspólne
Przedsięwzięcia IMI i SESAR zaczęły z niego korzystać na początku 2021 r. Wspólne
Przedsięwzięcia BBI i ECSEL nie planowały z kolei korzystać z wszystkich modułów tej
platformy ze względu na niewielką liczbę postępowań o udzielenie zamówienia o dużej
wartości.

2.35. Wspólne Przedsięwzięcie F4E korzysta z własnego narzędzia w zakresie

elektronicznych zamówień publicznych, które nie jest w pełni zsynchronizowane
z narzędziem Komisji. Dalsze prace F4E w tym zakresie mogą prowadzić do
niepotrzebnego zdublowania inwestycji i wysiłków, jakie Komisja włożyła
w opracowanie swojego narzędzia. Podważyłoby to ponadto zasadę jednego
elektronicznego obszaru wymiany danych dla użytkowników, przewidzianą w unijnym
rozporządzeniu finansowym.

Działanie 6
Wspólne przedsięwzięcia zachęca się do korzystania z narzędzia Komisji w zakresie
elektronicznych zamówień publicznych zgodnie z zasadą jednego elektronicznego
obszaru wymiany danych przewidzianą w rozporządzeniu finansowym, tak aby
zagwarantować, że do ich zamówień będzie stosowany w jak najszerszym zakresie
tryb konkurencyjny.
Wspólne Przedsięwzięcie F4E powinno skoordynować wszelkie przyszłe prace nad
udoskonaleniem swojego narzędzia w zakresie elektronicznych zamówień
publicznych z pracami i inwestycjami Komisji.

Wspólne przedsięwzięcia korzystały z synergii, by sprostać
kryzysowi wywołanemu w 2020 r. przez pandemię COVID-19
Metodyka przeglądu dokonanego przez Trybunał

2.36. W 2020 r. Trybunał przeanalizował działania podjęte przez wspólne

przedsięwzięcia w celu utrzymania ciągłości działania w trakcie pandemii COVID-19, jak
również potencjalny wpływ pandemii na świadczenie usług przez wspólne
przedsięwzięcia. Na rys. 2.3 wskazano, na jakich obszarach Trybunał skoncentrował się
w ramach swojego przeglądu. Analizę przeprowadzono na podstawie danych
finansowych pochodzących z centralnego systemu informacji finansowej Komisji
opierającego się na rachunkowości memoriałowej (ABAC) oraz platformy e-dotacji
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(COMPASS). Dane uzupełniono o informacje uzyskane w toku wywiadów
z pracownikami wspólnych przedsięwzięć oraz w ramach analizy dokumentów.
Poczynione ustalenia mają charakter analityczny i opisowy, a nie oceniający. Z tego
względu Trybunał nie formułuje żadnych zaleceń, lecz raczej zwraca uwagę na dobre
praktyki. W analizie nie uwzględniono Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, ponieważ
rozpoczęło ono samodzielną działalność dopiero we wrześniu 2020 r.

Rys. 2.3 – Obszary, na które Trybunał zwrócił szczególną uwagę

Zapewnienie
gotowości i wdrożenie
rozwiązań w zakresie
ciągłości działania

Zdolność
podejmowania
decyzji, bieżąca
działalność

Działania
mające na celu
wsparcie
dobrostanu
i odporności
pracowników

Realizacja
działań
operacyjnych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Wspólne przedsięwzięcia ściśle ze sobą współpracowały, by zapewnić
ciągłość działania w trakcie pandemii COVID-19

2.37. Pomimo niewielkich rozmiarów i ograniczonych zasobów wspólne

przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI
i S2R) zasadniczo dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii COVID-19 dzięki ścisłej
współpracy w celu wypracowania wspólnej gotowości na początkowym etapie
pandemii w marcu 2020 r.

2.38. Jako że Wspólne Przedsięwzięcia „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R

mają siedzibę w tym samym budynku, w styczniu 2019 r. przyjęły one wspólny plan
ciągłości działania, obejmujący wspólny plan przywrócenia gotowości do pracy
w obszarze IT po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, który został zaktualizowany
w lutym 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcia SESAR i F4E przyjęły własne dokumenty
dotyczące zarządzania ciągłością działania odpowiednio w 2016 i 2017 r. i dokonały ich
aktualizacji w 2019 r. Plany takie opierają się na ocenie ryzyka i planowaniu w oparciu
o różne scenariusze. Stanowią one zasadniczą część ram kontroli wewnętrznej
wspólnych przedsięwzięć (zob. ramka 2.2).
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Ramka 2.2
Wspólny plan ciągłości działania wspólnych przedsięwzięć „Czyste
Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R
Podstawowe informacje
w zakresie zachowania
ciągłości działania:
o

osoby do kontaktu na
wypadek sytuacji
nadzwyczajnej,

o

wykaz pracowników na
kluczowych stanowiskach,

o

kanały komunikacji
(w zależności od
scenariusza zdarzeń).

Reakcja i podjęcie działań:
o

urzędnicy ds. ciągłości
działania,

o

wykaz zależności
w obszarze wspólnej
infrastruktury.

Zasady regulujące zachowanie
ciągłości działania:
o

definicje i zakres,

o

podsumowanie krytycznych
i kluczowych funkcji i procedur,

o

zakres i możliwe scenariusze,

o

szkolenia i podnoszenie
świadomości,

o

testy.

Plan przywrócenia gotowości do
pracy w obszarze IT:
o

zapewnienie pełnej operacyjności
w lokalizacji awaryjnej,

o

przywrócenie pierwotnej
działalności,

o

lokalizacja rezerwowa
zapewniana przez DG RTD.

Źródło: wspólny plan ciągłości działania wspólnych przedsięwzięć.

2.39. Wspólne Przedsięwzięcia „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R

przeprowadziły testy swoich planów przywrócenia gotowości do pracy w obszarze IT
w styczniu 2019 r., koncentrując się przy tym na:
o

dostępności lokalizacji i dostępie do biura zastępczego,

o

dostępności infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania
komputerowego),

o

funkcjonowaniu kont w systemie EU Login oraz zdalnym dostępie do aplikacji.

Wyniki tych testów zostały przeanalizowane, a w przypadku wykrytych wad
opracowano odpowiednie rozwiązania.

2.40. W rezultacie przed wybuchem pandemii COVID-19 wszystkie wspólne

przedsięwzięcia posiadały zaktualizowane i formalnie zatwierdzone plany ciągłości
działania (zob. rys. 2.4).
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Rys. 2.4 – Wszystkie wspólne przedsięwzięcia posiadały zatwierdzone
plany ciągłości działania

W momencie wybuchu pandemii COVID-19
wszystkie wspólne przedsięwzięcia posiadały
zatwierdzone plany ciągłości działania

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

2.41. W marcu 2020 r. wszystkie wspólne przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli

przeprowadziły test warunków skrajnych w celu sprawdzenia zdolności
informatycznych w zakresie telepracy. Test ten, koordynowany przez Wspólne
Przedsięwzięcie ECSEL, opierał się na założeniu, że wszyscy pracownicy będą zmuszeni
pracować zdalnie przez pewien czas. Dzięki temu pracownicy wspólnych przedsięwzięć
sprawnie przeszli na pracę zdalną w dniu 18 marca 2020 r., kiedy to rząd Belgii
wprowadził odnośne ograniczenia. Wspólne Przedsięwzięcie F4E przeprowadziło
podobny test w marcu 2020 r., a telepracę przyjęto jako standardowe rozwiązanie we
wszystkich lokalizacjach (Barcelona, Cadarache i Garching) od początku pandemii.

Wspólne przedsięwzięcia koordynowały swoje działania zaradcze
i zapewniły odpowiednie zarządzanie

2.42. Kolejnym czynnikiem, który zdecydował o tym, że wspólne przedsięwzięcia

z siedzibą w Brukseli dobrze poradziły sobie w sytuacji pandemii, była koordynacja
działań podejmowanych z myślą o pokonaniu naturalnych ograniczeń wynikających
zwłaszcza z ich niewielkiego rozmiaru i ograniczonych zasobów.

2.43. Dyrektorzy wspólnych przedsięwzięć mających siedzibę w Brukseli brali udział

w cotygodniowych spotkaniach, by przedyskutować skutki pandemii i ryzyko dla
działalności oraz wspólne podejście w celu ich złagodzenia. W podobnych spotkaniach
uczestniczyli kierownicy działów administracji i audytu wewnętrznego. Aby zapewnić
bezpieczeństwo pracowników, którzy zostali wezwani do pracy w biurze, w maju
2020 r. wspólne przedsięwzięcia – pod przewodnictwem IMI – ogłosiły wspólną
procedurę udzielenia zamówienia na środki ochrony osobistej.
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2.44. Rady zarządzające wspólnych przedsięwzięć również szybko dostosowały się

do nowych warunków pracy w sytuacji pandemii i zaczęły organizować posiedzenia
w formie zdalnej. W porównaniu z rokiem 2019 tempo przyjmowania decyzji w 2020 r.
zasadniczo się nie zmieniło. Liczba posiedzeń rad zarządzających była stabilna
i wyniosła 27 w 2020 r. (w 2019 r. – 25), a liczba podjętych przez nie decyzji sięgnęła
110 (w 2019 r. – 108).

Wspólne przedsięwzięcia wywiązały się z obowiązku zapewnienia opieki
swoim pracownikom…

2.45. Aby zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie i doradztwo dotyczące

tego, jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19,
wspólne przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli opracowały program szkoleń z zakresu
dobrostanu i odporności. W październiku 2020 r. pracownicy wszystkich wspólnych
przedsięwzięć z siedzibą w Brukseli wzięli udział w szkoleniu pt. „Jak radzić sobie
w czasach pandemii COVID-19”, zainicjowanym przez SESAR i przeprowadzonym przez
certyfikowanego trenera. W ramach szkolenia przewidziano krótkie sesje dyskusyjne,
tak aby uczestnicy mogli wymienić się opiniami na temat warunków pracy.

2.46. W celu wsparcia pracowników i przekazywania im aktualnych informacji

w trakcie pandemii COVID-19 dyrektorzy wspólnych przedsięwzięć regularnie
organizowali spotkania online, w trakcie których pracownicy mieli możliwość
zadawania pytań. Częstotliwość takich spotkań różniła się w zależności od wspólnego
przedsięwzięcia oraz stopnia nasilenia pandemii i wahała się: od raz w tygodniu do raz
w miesiącu. W ramce 2.3 poniżej przedstawiono kilka przykładów rozwiązań
powszechnie stosowanych we wspólnych przedsięwzięciach z myślą o wsparciu
pracowników w tym okresie.
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Ramka 2.3
Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w celu wsparcia
dobrostanu i odporności pracowników
Regularna komunikacja i
przekazywanie informacji,
w tym regularne spotkania
online ze wszystkimi
pracownikami

Szkolenie na temat
odporności pt. „Jak radzić sobie
w czasach pandemii COVID-19”
skierowane do wszystkich
pracowników wspólnych
przedsięwzięć z możliwością
wymiany opinii na temat
warunków pracy

Środowisko informatyczne
zostało szybko
dostosowane, tak aby
umożliwić optymalne
wykorzystanie technologii
wirtualnych i pracę zdalną

Spotkania towarzyskie
online, np. czat z losowo
wybraną osobą

Szereg ankiet
przeprowadzonych wśród
pracowników, tak aby
kierownictwo mogło uzyskać
informacje na temat pracy w
warunkach pandemii COVID-19

Dodatki finansowe na
zakup sprzętu biurowego
pozwalające stworzyć
przestrzeń biurową w domu

Zapewnienie w razie
potrzeby bezpiecznego
miejsca pracy poprzez
udostępnianie materiałów
ochrony osobistej (maski, żel
do dezynfekcji), sprzątanie
biur, zapewnianie informacji
na temat utrzymywania
dystansu fizycznego i inne
środki ochronne

Oferta kursów mających na
celu poprawę dobrostanu
pracowników: seminaria
internetowe na temat
dobrostanu psychicznego
i fizycznego, zajęcia z
medytacji, zajęcia poświęcone
uważności, indywidualne sesje
coachingowe itp.

Specjalna sesja (burza
mózgów) w celu
zidentyfikowania nowych
zagrożeń związanych
z pandemią COVID-19
z udziałem wszystkich
pracowników

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

2.47. Aby uzyskać od pracowników informacje na temat warunków pracy w trakcie

pandemii COVID-19, pięć wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, ECSEL
i BBI) przeprowadziło ankiety w okresie od kwietnia do listopada 2020 r. Dotyczyły one
przede wszystkim dwóch aspektów: warunków pracy, w tym aspektów takich jak
dostępność i funkcjonowanie sprzętu informatycznego bądź wsparcie zapewniane
przez kierownictwo, oraz osobistych doświadczeń w sytuacji odizolowania (np.
interakcje z kolegami z pracy, poziom stresu ze względu na zmianę obciążenia pracą).
Wyniki tych ankiet pokazały, że większość pracowników wspólnych przedsięwzięć była
zadowolona ze wskazówek i wsparcia zapewnionego przez kierownictwo i nie
napotkała większych trudności w zakresie IT. Jednocześnie wysoko oceniona została
skuteczność działań mających na celu zachowanie ciągłości działania.
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2.48. Choć pracownicy w większości byli zdania, że dobrze radzili sobie w nowej

sytuacji, pojawiły się również pewne negatywne uwagi co do pracy zdalnej. Dotyczyły
one w szczególności poczucia, że trzeba być stale dostępnym, trudności w utrzymaniu
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz problemów z zapewnieniem
opieki nad dziećmi i z nauczaniem zdalnym.

… dzięki czemu udało się zapewnić stabilną sytuację kadrową w trakcie
kryzysu

2.49. Pandemia COVID-19 nie wywarła większego wpływu na liczbę pracowników

bądź odsetek nieobsadzonych stanowisk we wspólnych przedsięwzięciach.
W przypadku wspólnych przedsięwzięć z siedzibą w Brukseli liczba pracowników
wzrosła nieznacznie o 1,3% w 2020 r., co jest porównywalne z poprzednimi latami
(w 2019 r. + 2,2%; w 2018 r. + 2,2%). Liczba pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia
F4E spadła nieznacznie o 0,9% w 2020 r., co również jest porównywalne z poprzednimi
latami (w 2019 r. -0,7%; w 2018 r. -1,6%). Odsetek nieobsadzonych stanowisk
wykazywał podobną tendencję: nieznaczny wzrost we wspólnych przedsięwzięciach
z siedzibą w Brukseli i spadek w przypadku F4E.

2.50. Wspólne przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli wdrażają obecnie

przygotowany przez Komisję plan działania w sprawie stopniowego powrotu do biur.
W planie tym (zob. ramka 2.4) przewidziano stopniowe znoszenie ograniczeń, w tym
sukcesywny powrót pracowników do biur. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie
kontrolowane wprowadzanie lub znoszenie obostrzeń, w zależności od rozwoju
sytuacji pandemicznej i zgodnie z zaleceniami i instrukcjami krajowych i regionalnych
organów zdrowia publicznego, a także ocenami ryzyka i wytycznymi opracowanymi
przez Komisję Europejską.
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Ramka 2.4
Etapy powrotu do biur
ETAP 0

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Praca zdalna stanowi
regułę

Pierwszy etap
ostrożnego znoszenia
środków izolacji

Stopniowe
eliminowanie środków
izolacji

„Nowe normalne
warunki pracy”
i powszechne zniesienie
środków izolacji

Standardowe
rozwiązanie: Praca
zdalna + ostrożny i
dobrowolny powrót do
biura w ograniczonym
zakresie w systemie
rotacyjnym.

Standardowe
rozwiązanie: System
rotacyjny z możliwością
elastycznej pracy
zdalnej. Telepraca
pozostaje
rozwiązaniem
preferowanym w
przypadku określonych
kategorii pracowników.

Standardowe
rozwiązanie: Wymagan
a jest obecność w
biurze. Na podstawie
wniosków z
dotychczasowych
doświadczeń
opracowane zostaną
nowe ogólne zasady
dotyczące pracy
zdalnej. Konieczne
będzie stworzenie
odpowiednich zdolności
informatycznych.

Organizacja pracy:
Standardowe
rozwiązanie: Praca
zdalna
Szczególne ustalenia:
Pracownicy zajmujący
krytyczne/kluczowe
stanowiska, którzy nie
mogą wykonywać
swoich obowiązków
zdalnie, pracują w
trybie rotacyjnym:
tydzień w biurze, a
następnie tydzień z
domu. Pracownicy na
krytycznych/kluczowych
stanowiskach, którzy
mają problemy ze
zdrowiem (lub żyją w
gospodarstwie
domowym z osobą
należącą do grupy
ryzyka), są zwolnieni z
obowiązku pracy w
biurze.

Podobnie jak na etapie
0 + niewielka liczba
pracowników z każdego
z działów (nie więcej niż
10–20%) może
pracować w biurze na
zasadzie dobrowolności
i w systemie
cotygodniowej rotacji,
pod warunkiem
zachowania dystansu
fizycznego i innych
środków
bezpieczeństwa. - Praca
zdalna jest nadal
rozwiązaniem
preferowanym,
szczególnie w
przypadku
pracowników, którzy ze
względów zdrowotnych
są narażeni na większe
ryzyko.

Wszyscy pracownicy są
podzieleni na dwie
grupy i pracują w trybie
cotygodniowej rotacji.
System wprowadzony
na etapie 1 ma
zastosowanie
automatycznie do
wszystkich
pracowników.
Utrzymane zostają
szerokie możliwości
pracy zdalnej.

Szczególne ustalenia:
Specjalne rozwiązania w
zakresie pracy zdalnej
mogą zostać
zaoferowane
pracownikom, którzy
ze względów
zdrowotnych są
narażeni na większe
ryzyko w przypadku
infekcji COVID-19.

Źródło: plan działania Komisji w sprawie stopniowego powrotu do biur.

Mimo pandemii COVID-19 wspólne przedsięwzięcia zapewniły udzielanie
dotacji…

2.51. Pomimo trudnej sytuacji kwota zobowiązań budżetowych wspólnych

przedsięwzięć wdrażających program „Horyzont 2020” z tytułu umów o udzielenie
dotacji utrzymała się w 2020 r. na stabilnym poziomie 889,2 mln euro (w 2019 r. –
855,6 mln euro). Jeśli chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie F4E, zamówienia na składniki
operacyjne utrzymały się na zbliżonym poziomie, a kwota zobowiązań budżetowych na
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umowy operacyjne zwiększyła się z 670,5 mln euro w 2019 r. do 826,1 mln euro
w 2020 r.

2.52. Wspólne Przedsięwzięcie IMI przekazało znaczny wkład na rzecz wspólnej

europejskiej reakcji na pandemię COVID-19 koordynowanej przez Komisję. Dokonało
ono przesunięcia 45 mln euro ze swojego budżetu na 2020 r. i udostępniło tę kwotę
w ramach ogłoszonego w marcu 2020 r. naboru wniosków w trybie przyspieszonym,
w którym nacisk położono na rozwój diagnostyki i metod leczenia zakażeń
koronawirusem. Dzięki dodatkowym środkom z programu „Horyzont 2020”
przekazanym przez Komisję pula środków do rozdysponowania w tym naborze
zwiększyła się do 72 mln euro. Ocena ponad 140 przedłożonych wniosków została
przeprowadzona zdalnie i w rekordowo krótkim czasie, co było możliwe za sprawą
istotnych zmian w normalnej procedurze oceny obowiązującej we Wspólnym
Przedsięwzięciu. Umowy o udzielenie dotacji podpisano na realizację ośmiu wybranych
projektów (trzech dotyczących metod leczenia i pięciu w zakresie diagnostyki),
w ramach których uruchomiono ponad 115 mln euro, a ich wdrażanie rozpoczęło się
przed początkiem lata 2020 r.

2.53. Co więcej, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizujących działania

w ramach programu „Horyzont 2020” średni czas na udzielenie dotacji, czyli okres od
terminu na przedłożenie wniosków projektowych do momentu podpisania umowy
o udzielenie dotacji, nie zmienił się i w 2020 r. wynosił średnio 220 dni (w 2019 r. było
to 221 dni)16. Tym samym był on znacznie krótszy od maksymalnego dozwolonego
okresu ośmiu miesięcy lub około 240 dni określonego w zasadach uczestnictwa
w programie „Horyzont 2020” 17 (zob. rys. 2.5). Taki wynik to przede wszystkim owoc
znacznych starań po stronie wspólnych przedsięwzięć, by wdrożyć na czas
odpowiednie procedury zdalnej oceny wniosków przez zewnętrznych ekspertów.

16

Dane dotyczą wszystkich naborów wniosków w ramach programu „Horyzont
2020”zorganizowanych przez wspólne przedsięwzięcia i opublikowanych w roku N-1, dla
których umowy o dotacje podpisano w roku N.

17

Art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia
11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu
„Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–
2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).
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Rys. 2.5 – Czas na udzielenie dotacji wyrażony jako średnia liczba dni
240
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

… i dokonywały płatności na rzecz beneficjentów

2.54. W 2020 r. dynamika płatności wspólnych przedsięwzięć realizujących

program „Horyzont 2020” oraz Wspólnego Przedsięwzięcia F4E z tytułu działalności
operacyjnej kształtowała się podobnie jak w ciągu czterech poprzednich lat (zob.
rys. 2.6). W przypadku wspólnych przedsięwzięć realizujących program „Horyzont
2020” łączna kwota tego typu płatności nieznacznie spadła z 847,1 mln euro w 2019 r.
do 827,8 mln euro w 2020 r. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E płatności
z tytułu działalności operacyjnej w ramach wdrażanych umów wzrosły z 681,3 mln euro
w 2019 r. do 741,1 mln euro w 2020 r.
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Rys. 2.6 – Płatności wspólnych przedsięwzięć z tytułu działalności
operacyjnej (w tys. euro)

Wspólne przedsięwzięcia w ramach
programu „Horyzont 2020”
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

2.55. Pomimo trudności w zachowaniu procedur kontroli wewnętrznej

w warunkach pracy zdalnej, zwłaszcza w przypadku okresowych i końcowych płatności
z tytułu udzielenia dotacji oraz płatności z tytułu umów o skomplikowanej strukturze,
odsetek płatności dokonanych z opóźnieniem zmniejszył się ze średnio 8% w 2019 r. do
średnio 6% w 2020 r. (zob. rys. 2.7).
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Rys. 2.7 – Spadek płatności dokonanych z opóźnieniem (średnia dla
wszystkich wspólnych przedsięwzięć) wyrażonych jako odsetek łącznej
liczby zatwierdzonych transakcji płatniczych w danym roku
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Niektóre wspólne przedsięwzięcia poinformowały o ogólnych
opóźnieniach we wdrażaniu działań w ramach programu „Horyzont
2020” ze względu na pandemię COVID-19

2.56. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zgłosiło, że niektórzy beneficjenci napotkali

trudności w ukończeniu demonstracji projektów, i z tego względu wystąpiło
z wnioskiem o wydłużenie okresu przewidzianego na realizację. Ograniczenia będące
następstwem obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 wystąpiły
również w przypadku kontroli i przeglądów projektów.

2.57. Wspólne Przedsięwzięcie S2R oszacowało, że w projektach wymagających

wspólnego prowadzenia działań w różnych ośrodkach w Europie opóźnienie wyniesie
ogólnie od około dwóch do sześciu miesięcy. Opóźnienia w realizacji tych projektów są
pochodną ograniczeń w podróżowaniu bądź innych obostrzeń wprowadzonych
w związku z pandemią. Co więcej, w 2020 r. wbrew pierwotnym planom nie
przeprowadzono walidacji w terenie, co również było spowodowane ograniczeniami
w następstwie pandemii COVID-19.
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2.58. Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” oszacowało, że ogólne opóźnienie

we wdrażaniu programu „Horyzont 2020” wyniesie od około czterech do sześciu
miesięcy. W następstwie pandemii COVID-19 doszło do spowolnienia tempa
zawierania umów o udzielenie dotacji z partnerami, a ponadto zaobserwowano
niepełne wykonanie umów z lat 2018–2019, co doprowadziło do odzyskania znacznej
kwoty nadpłaconych płatności zaliczkowych w 2020 r. Tym samym doszło to wzrostu
kwoty środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej (dochody przeznaczone
na określony cel) dostępnej na 2020 r., co przełożyło się na niższy wskaźnik wykonania
budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na płatności z tytułu działalności operacyjnej.

2.59. Pandemia COVID-19 miała poważny wpływ na członków Wspólnego

Przedsięwzięcia SESAR z branży żeglugi powietrznej, w związku z czym przyjęło ono
szereg środków o charakterze budżetowym (np. zwiększenie stawek płatności
zaliczkowych w przypadku umów o udzielenie dotacji oraz odroczenie wkładów
pieniężnych na poczet kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia). Celem
tych działań było zapewnienie członkom natychmiastowej poprawy sytuacji w zakresie
płynności finansowej.

2.60. W przypadku niektórych wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, IMI, FCH

i EuroHPC) z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na zaplanowane wydatki na usługi
informatyczne, komunikację, podróże służbowe, organizację spotkań i wydarzeń oraz
inne usługi wskaźnik wykonania budżetu na płatności administracyjne w 2020 r.
znacznie się obniżył, przy czym budżet ten stanowi około 2%–3% łącznego dostępnego
budżetu na płatności w 2020 r.

Opóźnienia w realizacji działań F4E w ramach projektu ITER

2.61. Wspólne Przedsięwzięcie F4E zgłosiło, że wielu dostawców odczuło

negatywne skutki pandemii COVID-19 i ograniczeń wprowadzonych w jej następstwie.
Z szacunków Wspólnego Przedsięwzięcia wynika, że według stanu na koniec 2020 r. za
sprawą pandemii doszło do opóźnień sięgających nawet czterech miesięcy
w przypadku niektórych dostaw, co przełoży się na wzrost kosztów dostaw F4E na
rzecz projektu ITER na poziomie około 47 mln euro (w wartościach z 2008 r.).

2.62. W październiku 2020 r. Komisja przeprowadziła ankietę internetową, aby

zrozumieć konsekwencje pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw zaangażowanych
w realizację projektu ITER i sprawdzić, w jakim stopniu udział w tym projekcie pomógł
im wznowić normalną działalność.
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2.63. Jak przedstawiono w ramce 2.5, uczestnictwo w projekcie ITER miało

wymierny wpływ na sytuację przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie, jeśli
chodzi o poziom zatrudnienia i wielkość obrotów. W przypadku dwóch trzecich
respondentów pandemia wywarła niekorzystny wpływ w postaci opóźnień (70%)
i spadku popytu, co z kolei miało negatywne konsekwencje finansowe (50%). Z drugiej
strony 31% respondentów przyznało, że dzięki udziałowi w projekcie ITER ich
przedsiębiorstwa były bardziej odporne na skutki kryzysu.

Ramka 2.5
Wpływ pandemii COVID-19 na bieżącą działalność przedsiębiorstw
zaangażowanych w realizację projektu ITER

Niewielkie zakłócenia i opóźnienia

Poważne zakłócenia

Funkcjonowanie bez zmian

Brak możliwości oceny

Całkowite wstrzymanie działalności
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: sprawozdanie z badania unijnego pt. „ITER and COVID-19: Understanding the situation of
companies involved in the project”, grudzień 2020.

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

2.64. W większości przypadków wspólne przedsięwzięcia podjęły działania

naprawcze w związku z uwagami przedstawionymi w specjalnych sprawozdaniach
rocznych Trybunału z poprzednich lat. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w załącznikach do opinii Trybunału w rozdziale 3.
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2.65. Jak pokazano na rys. 2.8, w 2020 r. podjęto działania naprawcze

w odniesieniu do 19 uwag, w przypadku których do końca 2019 r. nie poczyniono
żadnych kroków. Według stanu na koniec 2020 r. w odniesieniu do 16 uwag (84%)
działania te ukończono, natomiast w przypadku trzech uwag (16%) działania były
w toku lub wymagały podjęcia odpowiednich wysiłków 18.

Rys. 2.8 – Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w odpowiedzi
na uwagi z poprzednich lat
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

18

Uwaga: Jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL i S2R,
w czasie kontroli za 2020 r. ukończyły one działania naprawcze w odniesieniu do wszystkich
uwag z poprzednich lat. Jeśli z kolei chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, zostało ono
po raz pierwszy objęte kontrolą za rok 2020.
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Wyniki kontroli przedstawione
w innych niedawnych publikacjach
Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć
2.66. W 2020 r. poza sprawozdaniem rocznym dotyczącym rocznych sprawozdań
finansowych wspólnych przedsięwzięć Trybunał opublikował także sprawozdania
specjalne i przeglądy, w których była mowa o wspólnych przedsięwzięciach (zob. rys.
2.9).
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Rys. 2.9 – Wyniki kontroli przedstawione w innych niedawnych publikacjach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć lub badań naukowych
Przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2021 pt.
„Początkowy wkład UE w działania podejmowane w zakresie
zdrowia publicznego w obliczu pandemii COVID-19”

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 19/2020 pt.
„Cyfryzacja europejskiego przemysłu – ambitna inicjatywa, której
powodzenie zależy od trwałego zaangażowania ze strony UE,
rządów i przedsiębiorstw”

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 2/2020 pt.
„Instrument na rzecz MŚP – skuteczny i innowacyjny program,
przed którym stoją wyzwania”

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała
COVID-19 za pandemię. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej rola UE w obszarze zdrowia publicznego ogranicza się
do wspierania i koordynowania działań, a za obszar ten pozostają
odpowiedzialne w głównej mierze państwa członkowskie.

Choć transformacja cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla wielu
przedsiębiorstw w UE, nie wykorzystują one w pełni
zaawansowanych technologii, by opracowywać innowacyjne
rozwiązania.
W tym kontekście w 2016 r. Komisja uruchomiła inicjatywę na rzecz
cyfryzacji europejskiego przemysłu mającą na celu wzmocnienie
konkurencyjności UE w zakresie technologii cyfrowych.

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.

Trybunał dokonał przeglądu działań podjętych w okresie od 3
stycznia do 30 czerwca 2020 r. w ramach początkowej reakcji Unii na
pandemię i skupił się na wykorzystaniu unijnych ram postępowania
w obliczu transgranicznych zagrożeń zdrowia, dodatkowych
działaniach podjętych przez UE w celu zapewnienia lepszego
zaopatrzenia w medyczne środki ochrony oraz na wsparciu UE na
badania nad testami i szczepionkami na COVID-19.
Komisja wspierała wymianę informacji między państwami
członkowskimi oraz działania takie jak badania nad COVID-19
i umowy z wyprzedzeniem na zakup szczepionek. Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków
Innowacyjnych (IMI) ogłosiło również nabór wniosków w obszarze
testowania i metod leczenia zakażeń koronawirusem.
Kontrolerzy zwrócili uwagę na pewne wyzwania stojące przed UE w
związku z udzielaniem państwom członkowskim wsparcia na rzecz
działań w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Do wyzwań tych
należały: określenie odpowiednich ram postępowania w obliczu
transgranicznych zagrożeń zdrowia, ułatwianie realizacji
odpowiednich dostaw oraz wspieranie prac nad szczepionkami.

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.

Kontrolerzy Trybunału sprawdzili, na ile skutecznie UE wspierała
krajowe strategie dotyczące cyfryzacji przemysłu oraz huby
innowacji cyfrowych, a także ocenili, czy Komisja i państwa
członkowskie skutecznie wdrażały strategię na rzecz cyfryzacji
europejskiego przemysłu.
Z ustaleń Trybunału wynika, że przyjęta przez Komisję strategia w
zakresie wspierania cyfryzacji przemysłu europejskiego opierała się
na solidnych podstawach i zapewniała wsparcie państwom
członkowskim. Brakowało w niej jednak informacji na temat
zakładanych wyników, jak również wskaźników rezultatu i wartości
docelowych, co utrudniało zarówno Komisji, jak i państwom
członkowskim lepsze ukierunkowanie działań i zapewnienie
maksymalnego oddziaływania. Co więcej, państw członkowskich nie
zachęcano do przydzielania środków z funduszy ESI na rzecz
inicjatywy.
Trybunał zaleca Komisji, by zaoferowała pomoc państwom
członkowskim w określeniu ich potrzeb finansowych, a także aby we
współpracy z państwami członkowskimi usprawniła monitorowanie i
podejmowała dalsze działania w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów internetowej łączności szerokopasmowej.
Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych, odnośnych
zaleceń i odpowiedzi jednostek kontrolowanych można znaleźć na
stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu.

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 niekiedy wykorzystywane
do wspierania działalności MŚP, 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.

66

Odpowiedzi wspólnych przedsięwzięć na
uwagi przedstawione w rozdziale 2
pkt 2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, oraz 2.58
Wspólne przedsięwzięcia przyjmują do wiadomości te uwagi. Rozumiemy, że uwagi te
odnoszą się do poszczególnych wspólnych przedsięwzięć i nie poruszają kwestii
przekrojowych. Zachowujemy ostrożność i przyjmujemy do wiadomości zdobyte
doświadczenia.
2.18
Zdaniem wspólnych przedsięwzięć nie istnieje takie ryzyko, ponieważ wspólne
przedsięwzięcia wdrożyły proces walidacji specjalnie dla IKAA, który obejmuje zapewnienie
wkładu działań dodatkowych w realizację celów poszczególnych wspólnych przedsięwzięć,
jak również poświadczenie zgłoszonych wartości przez niezależnych audytorów zgodnie
z regulaminem wspólnych przedsięwzięć.
2.34
Wspólne Przedsięwzięcie BBI i Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL uważają, że pełne wdrożenie
rozwiązania dotyczącego e-zamówień nie jest uzasadnione ze względu na bardzo małą liczbę
postępowań o udzielenie zamówienia o wysokiej wartości i szczególne wymogi prawne. Oba
wspólne przedsięwzięcia przewidują ponowne rozważenie wykorzystania, jeżeli warunki
w przyszłości będą to uzasadniać
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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;

71
—

uwzględnia wyniki badania sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć
przeprowadzonego przez niezależnego audytora zewnętrznego zgodnie
z przepisami art. 70 ust. 6 rozporządzenia finansowego UE 19.

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.

19

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 (Dz.U. L 193
z 30.7.2018, s. 1).
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3.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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 20 (SESAR 1). W czerwcu 2014 r. Rada
zmieniła rozporządzenie ustanawiające i wydłużyła czas trwania Wspólnego
Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r. 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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) 22. W odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania z 2015 r.
członkami Wspólnego Przedsięwzięcia zostało 19 podmiotów publicznych i prywatnych
20

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).

21

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).

22

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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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 23.

Tabela 3.2.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

119,5

125,7

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

151,3

119,6

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

179,2

183,3

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

163,2

161,0

38

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.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.2.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

23

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.sesarju.eu.
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3.2.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.2.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 24 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 25 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,

a)

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

3.2.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego

24

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.

25

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.2.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.2.11. Program SESAR 1 został formalnie zamknięty w 2016 r., a ostatnie wypłaty
płatności korygujących na rzecz beneficjentów z tytułu nadwyżki wkładów pieniężnych
przekazanych na projekty w ramach 7PR zakończyły się w 2020 r.

3.2.12. W tabeli 3.2.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz SESAR 1 według stanu na koniec 2020 r.
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Tabela 3.2.2 – Wkłady członków na rzecz SESAR 1 (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
700,0
700,0
584,3
1 984,3

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 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne

Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
poczet działań
wkłady
niepieniężne
dodatkowych
niepieniężne

610,2
133,0
23,7
766,9

0,0
422,9
512,6
935,5

0,0
0,0
0,0
0,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
610,2
555,9
536,3
1 702,4

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Uwaga dotycząca wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.2.13. W tabeli 3.2.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

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

Tabela 3.2.3 – Wkłady członków na rzecz SESAR 2020 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)
Członkowie
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
585,0
500,0
500,0
1 585,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne
441,6
14,9
6,6
463,1

Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
0,0
0,0
nie dotyczy
186,3
51,4
nie dotyczy
41,8
nie dotyczy
150,5
336,8
93,2
nie dotyczy

Łącznie
441,6
252,6
198,9
893,1

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.2.14. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 87,1% i 81,9%.

3.2.15. W styczniu 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie uzyskało od DG MOVE

dodatkowe środki w wysokości 6 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” na mocy
umowy o przyznanie wkładu dotyczącej U-space (druga i ostatnia transza). Wspólne
Przedsięwzięcie nie ujęło jednak tych środków w budżecie na 2020 r. poprzez przyjęcie
budżetu korygującego ani nie uwzględniło ich na etapie planowania rzeczywistych
potrzeb w ramach linii budżetowej 3700. W rezultacie z dostępnej ostatecznie puli
środków na płatności w ramach linii budżetowej 3700 w kwocie 36,8 mln euro
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Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało do końca 2020 r. jedynie 21,2 mln euro (tj.
58%).

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.2.16. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2020 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

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

ex post odpowiada w tym przypadku Wspólna Służba Audytu Komisji. Na podstawie
wyników audytów ex post dostępnych na koniec 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 3,46% oraz
poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,00% w projektach finansowanych
w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) 26.
W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu
„Horyzont 2020” 27 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach
programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości od 2%
do 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”.

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

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić

26

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za
2020 r., pkt 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.
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poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 28. Te szczegółowe kontrole nie
wykazały błędów wymagających zgłoszenia ani uchybień w kontrolach w próbie
beneficjentów Wspólnego Przedsięwzięcia.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.2.19. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

28

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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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

Na 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.

nie dotyczy

2019

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. 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.

zrealizowane

2019

Wspólne Przedsięwzięcie jest 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

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału
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.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.2.15. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR zgadza się z uwagą, ale pragnie podkreślić, że
dochody przeznaczone na określony cel wspomniane przez Trybunał zostały
wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie powiązanych zadań powierzonych przez
Komisję Europejską, sformalizowanych w umowie o delegowaniu zadań w odniesieniu
do U-Space o numerze referencyjnym MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010 (podpisanej
w dniu 13 grudnia 2017 r.).
Wspólne Przedsięwzięcie SESAR składa sprawozdania z działań przeprowadzonych
w celu wdrożenia umowy o delegowaniu zadań w odniesieniu U-Space w ujęciu
rocznym, jak określono w art. 21 ust. 1 wyżej wymienionej umowy o delegowaniu
zadań. Roczne sprawozdanie z realizacji jest udostępniane Komisji Europejskiej
i Parlamentowi Europejskiemu i jest dokładnie monitorowane za pomocą osobnych
i szczegółowych tabel przepływów pieniężnych. Ponadto skonsolidowane roczne
sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR zawiera specjalny
rozdział poświęcony realizacji działań dotyczących U-Space.
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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 29 (Wspólne
Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 1”). W dniu 6 maja 2014 r. Rada wydłużyła czas
trwania Wspólnego Przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2024 r. 30 (Wspólne
Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”).

3.3.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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 31. Partnerzy ci uzyskali

29

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).

30

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).

31

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
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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 32.

Tabela 3.3.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

315,6

327,8

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

315,7

294,9

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

356,6

341,4

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

346,7

305,8

43

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.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.3.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów

prawnych uczestniczących w programie „Czyste Niebo 2”. W programie bierze udział 16
liderów wraz z powiązanymi wspólnikami i stronami trzecimi, a także wybrani partnerzy
podstawowi ze swoimi powiązanymi wspólnikami i stronami trzecimi.
32

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.cleansky.eu.
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tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.3.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.3.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 33 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 34 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,

b)

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

33

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.

34

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

3.3.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.3.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
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Uwaga dotycząca wykonania budżetu 7PR

3.3.11. W tabeli 3.3.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa „Czyste Niebo 1” według stanu na
koniec 2020 r. W 2020 r. wartość wkładów wniesionych przez członków na rzecz 7PR
nie zmieniła się.

Tabela 3.3.2 – Wkłady członków na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa
„Czyste Niebo 1” (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i
decyzjami prawnymi)

Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
800,0
600,0
1 400,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
800,0
600,0
1 400,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

Wkłady
pieniężne

Zatwierdzone
wkłady
niepieniężne

800,0
14,9
814,9

Zgłoszone, lecz
niezatwierdzone
wkłady
niepieniężne

0,0
593,0
593,0

Wkłady
niepieniężne na
poczet działań
dodatkowych

0,0
0,0
0,0

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

800,0
607,9
1 407,9

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Uwaga dotycząca wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.3.12. W tabeli 3.3.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” według stanu na
koniec 2020 r.

Tabela 3.3.3 – Wkłady członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia
„Czyste Niebo 2” (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i
decyzjami prawnymi)

Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
1 755,0
1 228,5
2 983,5

0,0
965,3
965,3

Łącznie
1 755,0
2 193,8
3 948,8

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

Wkłady
pieniężne
1 451,0
23,1
1 474,1

Zatwierdzone
wkłady
niepieniężne
nie dotyczy
581,3
581,3

Zgłoszone, lecz
niezatwierdzone
wkłady
niepieniężne
nie dotyczy
136,3
136,3

Wkłady
niepieniężne na
poczet działań
dodatkowych
nie dotyczy
1 144,2
1 144,2

Łącznie
1 451,0
1 884,9
3 335,9

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.3.13. Odnośnie do wykonania budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia

na 2020 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” pandemia
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COVID-19 spowodowała spowolnienie tempa zawierania umów o udzielenie dotacji
z partnerami oraz niepełne wykonanie umów o udzielenie dotacji dla członków z lat
2018–2019. Ten drugi aspekt przełożył się na odzyskanie znacznej kwoty nadpłaconych
płatności zaliczkowych, w wyniku czego środki na płatności z tytułu działalności
operacyjnej (wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel) wzrosły w 2020 r.
do 22,6 mln euro. Sytuacja ta miała negatywny wpływ na wskaźnik wykonania budżetu
na płatności z tytułu działalności operacyjnej, który na koniec 2020 r. wynosił 82,6%
(w 2019 r. – 97,2%). Ponadto, wbrew swojemu regulaminowi finansowemu, Wspólne
Przedsięwzięcie nie wykorzystało w pełni środków w wysokości 13,3 mln euro
z poprzednich lat, które zostały ujęte ponownie w budżecie operacyjnym na 2020 r.,
zanim nie zaczęło wykorzystywać środków na płatności z bieżącego roku.

3.3.14. Wspólne Przedsięwzięcie ponad dwukrotnie zwiększyło budżet na

płatności z tytułu wydatków na infrastrukturę i komunikację (stanowiący około 1,5%
łącznego budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia) na rok budżetowy 2020.
Takie podwojenie budżetu na płatności, w połączeniu z wpływem pandemii COVID-19
na planowane wydatki na usługi informatyczne, komunikację, organizację wydarzeń
i inne usługi zewnętrzne, spowodowało, że wskaźnik wykonania budżetu był niski
i wynosił 42,7% na koniec 2020 r. (w 2019 r. – 98,7%).

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.3.15. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2020 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

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

ex post odpowiada w tym przypadku Wspólna Służba Audytu Komisji. Na podstawie
wyników audytów ex post dostępnych na koniec 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 1,60% oraz
poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,91% w projektach finansowanych
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w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) 35.
W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia programu
„Horyzont 2020” 36 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania w ramach
programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej, o wielkości od 2%
do 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”.

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

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 37. W następstwie tych
szczegółowych kontroli w jedynym przypadku wykryto błąd na poziomie powyżej 1%
skontrolowanych kosztów, który dotyczył zadeklarowanych kosztów osobowych.
Beneficjent nie przestrzegał w pełni maksymalnej liczby godzin pracy przy projekcie
w przypadku pracowników zajmujących się wyłącznie realizacją projektu, których czas
pracy nie był rejestrowany.

Inne kwestie

3.3.18. Choć liczba pracowników etatowych Wspólnego Przedsięwzięcia w latach

2017–2020 utrzymywała się na niezmiennym poziomie (42), w tym samym okresie
znacznie wzrosło korzystanie z usług pracowników tymczasowych (z trzech do 10
ekwiwalentów pełnego czasu pracy, tj. z 8% do 24% personelu Wspólnego
Przedsięwzięcia zatrudnionego na stałe). Zadania wykonywane przez pracowników
tymczasowych nie są jednak zadaniami jednorazowymi bądź tymczasowymi, które
wynikałyby z wyjątkowego wzrostu obciążenia pracą bądź realizacji jednostkowych
35

Wersja wstępna rocznego sprawozdania z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste
Niebo 2” za 2020 r., s. 97.

36

COM(2011) 809 final.

37

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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działań, lecz mają raczej charakter stały (np. asystent w dziale prawnym, pracownicy na
stanowiskach sekretarskich, asystent ds. komunikacji czy asystent specjalisty ds.
projektów). Taka praktyka jest równoznaczna z tworzeniem de facto stanowisk stałych
w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę przewidzianą w planie zatrudnienia
Wspólnego Przedsięwzięcia, co z kolei wskazuje na to, że liczba pracowników
etatowych Wspólnego Przedsięwzięcia jest niewystarczająca do tego, by mogło ono
zrealizować swój program badań naukowych i innowacji oraz powiązane plany prac.
Sytuacja taka wiąże się z istotnymi zagrożeniami dla Wspólnego Przedsięwzięcia, jeżeli
chodzi o zachowanie kluczowych kompetencji, brak jasno zdefiniowanych kanałów
rozliczalności oraz mniejszą wydajność pracowników ze względu na zdecentralizowane
zarządzanie. Zagrożenia te mogą mieć negatywny wpływ na ogólne wyniki osiągane
przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.3.19. 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

2019

Uwagi Trybunału
Trybunał zbadał, 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 błędów systemowych
dotyczących zadeklarowanych kosztów 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”.

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

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.3.13. Na początku 2020 r. Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo 2” posiadało
jedynie środki na płatności ze źródeł C1. Wraz z pierwszą zmianą budżetu
w roku niewykorzystane środki zostały ponownie aktywowane jako środki C2 w maju
2020 r. W ramach narzędzia zarządzania dotacjami KE nie traktowano jednak
priorytetowo wykorzystania środków C2 bez interwencji manualnej w odniesieniu do
każdej płatności. W związku z tym środki C1 zostały wykorzystane w pierwszej
kolejności.
Ponadto Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 2” zaplanowało wykorzystanie
środków C2 na pokrycie dodatkowych płatności zaliczkowych na rzecz GAM na lata
2020-2021 w ostatnich miesiącach 2020 r. Niektóre z tych płatności musiały jednak
zostać przesunięte na początek 2021 r. Wspólne Przedsiębiorstwo wprowadzi
dodatkowe środki monitorowania w celu zagwarantowania, że ponownie aktywowane
środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności.
3.3.18. W ostatnich latach ze względu na ograniczenia w sztywnym planie zatrudnienia
Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 2” było zmuszone do ciągłego zwiększania
liczby pracowników tymczasowych z uwagi na coraz większą liczbę zadań i zwiększające
się obciążenie pracą. Przewiduje się, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się, ponieważ
Wspólne Przedsiębiorstwo wchodzi obecnie w fazę, podczas której dwa programy –
„Czyste niebo 2” i nowy program „Czyste lotnictwo” – będą prowadzone równolegle, co
spowoduje jeszcze większe nakłady pracy. Oprócz wysiłków na rzecz zwiększenia
wydajności personelu jedyną alternatywą dla sprostania rosnącemu obciążeniu pracą
jest korzystanie z personelu tymczasowego.
Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” wprowadziło środki ograniczające ryzyko
(takie jak odpowiednie mechanizmy nadzoru, ograniczenie zadań pracowników
tymczasowych do zadań niezwiązanych z działalnością podstawową oraz zapewnienie
odpowiednich szkoleń i mentoringu); jednakże sytuacja ta nie jest optymalna
w perspektywie średnio- i długoterminowej. Rozwiązaniem byłoby zapewnienie
Wspólnemu Przedsięwzięciu większej elastyczności w odniesieniu do liczby stanowisk
dla pracowników kontraktowych w planie zatrudnienia.
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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. 38 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.39 (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, IMI 2).

3.4.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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).

38

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).

39

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 40.

Tabela 3.4.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

233,8

200,1

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

260,5

134,1

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

241,6

231,3

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

276,5

261,4

53

53

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.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.4.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.4.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania

40

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.imi.europa.eu.
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Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.4.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 41 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 42 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.4.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.

41

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.

42

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.4.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwaga dotycząca wykonania budżetu 7PR

3.4.11. W tabeli 3.4.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz IMI 1 według stanu na koniec 2020 r.
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Tabela 3.4.2 – Wkłady członków na rzecz IMI 1 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
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 31.12.2020 r.)

Wkłady
pieniężne

Wkłady
Zgłoszone, lecz
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
poczet działań
niepieniężne
dodatkowych

Zatwierdzone
wkłady
niepieniężne

931,1
21,9
953,0

0,0
737,6
737,6

0,0
42,2
42,2

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie

931,1
801,7
1 732,8

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.4.12. W odniesieniu do całego 7PR według stanu na koniec 2020 r. Wspólne

Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 965,7 mln euro na poczet
podpisanych umów o udzielenie dotacji w ramach 7PR, z której to kwoty do wypłaty
w nadchodzących latach pozostaje nadal 94,5 mln euro (tj. 10%). Odnośnie do
wykonania budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r. dostępnego na
projekty w ramach 7PR wskaźnik wykorzystania środków na płatności wyniósł 96%.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.4.13. W tabeli 3.4.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez
członków na rzecz IMI 2 według stanu na koniec 2020 r.

Tabela 3.4.3 – Wkłady członków na rzecz IMI 2 (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie
UE (DG RTD)
EFPIA
Partnerzy stowarzyszeni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

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 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne

Zatwierdzone
wkłady
niepieniężne

643,2
20,7
7,1
671,0

0,0
317,2
35,0
352,2

Zgłoszone, lecz
niezatwierdzone
wkłady
niepieniężne
0,0
207,7
55,3
263,0

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

Łącznie
643,2
545,6
97,4
1 286,2

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.4.14. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 100% i 99,7%.
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3.4.15. Budżet administracyjny Wspólnego Przedsięwzięcia jest zarządzany

osobno, a ponowne uruchomienie niewykorzystanych środków na płatności
z poprzednich lat powinno ograniczać się do sytuacji, w której środki na płatności na
dany rok są niewystarczające, by pokryć zobowiązania umowne w tym roku.
Tymczasem stosowana przez Wspólne Przedsięwzięcie praktyka ponownego
udostępniania niewykorzystanych środków na płatności z poprzednich lat w kwocie
odpowiadającej wysokości otwartych zobowiązań administracyjnych skutkuje
kumulacją niewykorzystanych środków na płatności. Z uwagi na wpływ pandemii
COVID-19 na zaplanowane wydatki na usługi informatyczne, komunikację, organizację
spotkań i wydarzeń oraz inne usługi praktyka ta przełożyła się na niski wskaźnik
wykonania budżetu administracyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia (tytuł 2 – wydatki
na infrastrukturę stanowiące około 3% łącznego dostępnego budżetu na płatności
Wspólnego Przedsięwzięcia), który wyniósł 51% na koniec 2020 r.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.4.16. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2018 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

3.4.17. 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 na koniec 2020 r.
Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 2,16% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,14%
w projektach finansowanych w ramach 7PR 43, a także o reprezentatywnym poziomie
błędu wynoszącym 1,13% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,74%
w projektach finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe
43

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za 2020 r., pkt 2.5.2.
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i rozliczenie płatności) 44. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego
ustanowienia programu „Horyzont 2020” 45 Komisja uznała, „w odniesieniu do
wydatków na badania w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu,
w perspektywie rocznej, o wielkości od 2% do 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”.

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

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 46. W następstwie tych
szczegółowych kontroli w jedynym przypadku wykryto błąd systemowy na poziomie
powyżej 1% skontrolowanych kosztów, który dotyczył zadeklarowanych kosztów
bezpośrednich. Beneficjent błędnie zadeklarował jako inne koszty bezpośrednie kilka
pozycji kosztów pośrednich, które nie były bezpośrednio powiązane z projektem. Tego
typu koszty pośrednie są jednak objęte stawką ryczałtową w wysokości 25% kwoty
kosztów bezpośrednich.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.4.19. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

44

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za 2019 r., pkt 2.5.2.

45

COM(2011) 809 final.

46

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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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)

2019

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 (tj. 49%) z wynoszącego 5,8 mln
euro budżetu na wydatki na infrastrukturę na 2019 r. (tytuł 2 w budżecie).

nie dotyczy
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.4.15. Zgodnie ze standardową roczną procedurą budżetową Komisji Europejskiej,
którą stosuje IMI2 JU, już w 2018 r. zrealizowano planowanie budżetowe 2020 r.
Sztywne planowanie budżetu oraz mechanizm wprowadzania poprawek nie pozwolił
na dokonywanie właściwych korekt uwzględniających szybko zmieniającą się
i niepewną sytuację wynikającą ze światowego kryzysu związanego z pandemią. Skutki
pandemii oraz zdalnej metody pracy są odzwierciedlone w wykonaniu budżetu
administracyjnego IMI2 JU na koniec 2020 r., jednakże niepewności nie można było
kontrolować tylko przez zmniejszenie budżetu w połowie roku.
Na koniec 2019 r. kwota niewykorzystanych środków na płatności administracyjne
wynosiła 4 mln EUR, natomiast środki na płatności administracyjne reaktywowane dla C2
w 2020 r. obniżono do 2,1 mln EUR i były one ściśle niezbędne do pokrycia zakresu
zobowiązań przeniesionych wraz z ostateczną datą wykonania na koniec 2020 r.
Niski wskaźnik wykonania budżetu w tytule 2 (wydatki na infrastrukturę) C1 był
spowodowany głównie wpływem pandemii COVID-19 na planowane zarządzanie
i spotkania projektowe, wydarzenia zewnętrzne i komunikację, a także niższe koszty
ekspertów oceniających w związku z wykonywaną przez nich pracą zdalną. Innym
przykładem, w którym pandemia wywarła znaczny wpływ na wykonanie budżetu
administracyjnego, jest forum interesariuszy IMI – wydarzenie, które zwykle przyciąga
około 400 uczestników na spotkanie bezpośrednie, w 2020 r. musiało zostać
zorganizowane online i pomimo iż zarejestrowało się na nie 954 uczestników,
początkowo zaplanowany budżet nie został prawie w ogóle wykorzystany.
Na 2021 r. IMI2 JU planuje przenieść niższą kwotę środków na płatności administracyjne
niż kwota zobowiązań przeniesionych na 2021 r. w tytule 2. Różnicę planuje się pokryć
z budżetu na rok bieżący (środki C1).
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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.47 (Wspólne Przedsiębiorstwo FCH 1). W maju 2014 r.
Rada zmieniła pierwotne rozporządzenie i wydłużyła czas trwania Wspólnego
Przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2024 r.48 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH 2).

3.5.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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).

47

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).

48

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 49.

Tabela 3.5.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

85,4

104,2

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

86,3

87,1

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

103,8

113,9

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

104,2

91,7

29

28

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.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.5.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.5.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania

49

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.fch.europa.eu.
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Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.5.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 50 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 51 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.5.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.

50

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.

51

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.5.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwaga dotycząca wykonania budżetu 7PR

3.5.11. W tabeli 3.5.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz FCH 1 według stanu na koniec 2020 r.
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Tabela 3.5.2 – Wkłady członków na rzecz FCH 1 (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i
decyzjami prawnymi)

Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
470,0
470,0
940,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie
470,0
470,0
940,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne

Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

407,0
17,9
424,9

19,1
440,4
459,5

0,0
0,0
0,0

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

426,1
458,3
884,4

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.5.12. W odniesieniu do całego 7PR według stanu na koniec 2020 r. Wspólne

Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 428,5 mln euro na poczet
podpisanych umów o udzielenie dotacji w ramach 7PR, z której to kwoty do wypłaty
w nadchodzących latach pozostaje nadal około 7,1 mln euro (tj. 2%). Odnośnie do
wykonania budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r. dostępnego na
projekty w ramach 7PR wskaźnik wykorzystania środków na płatności wyniósł 89%.

Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.5.13. W tabeli 3.5.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz FCH 2 według stanu na koniec 2020 r.

Tabela 3.5.3 – Wkłady członków na rzecz FCH 2 (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i
decyzjami prawnymi)

Członkowie
UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Wspólnego
Przedsięwzięcia
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 31.12.2020 r.)

Wkłady
pieniężne
498,6
8,7
507,3

Zatwierdzone
wkłady
niepieniężne
0,0
11,9
11,9

Zgłoszone, lecz
Wkłady
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
poczet działań
niepieniężne
dodatkowych
0,0
35,0
35,0

Łącznie

0,0
1 095,0
1 095,0

498,6
1 150,6
1 649,2

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.5.14. Niska kwota zatwierdzonych wkładów niepieniężnych wniesionych przez

członków z branży na rzecz działań operacyjnych (11,9 mln euro) wynika z tego, że
Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdza je na późniejszym etapie programu „Horyzont
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2020”, tj. w momencie dokonywania płatności końcowych na rzecz projektów
i wydawania świadectw kontroli sprawozdań finansowych.

3.5.15. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły 97%.

3.5.16. Budżet administracyjny Wspólnego Przedsięwzięcia jest zarządzany

osobno, a ponowne uruchomienie niewykorzystanych środków na płatności
z poprzednich lat powinno ograniczać się do sytuacji, w której środki na płatności na
dany rok są niewystarczające, by pokryć zobowiązania umowne w tym roku.
Tymczasem stosowana przez Wspólne Przedsięwzięcie praktyka ponownego
udostępniania niewykorzystanych środków na płatności z poprzednich lat w kwocie
odpowiadającej wysokości otwartych zobowiązań administracyjnych skutkuje
kumulacją niewykorzystanych środków na płatności. Z uwagi na wpływ pandemii
COVID-19 na zaplanowane wydatki na usługi informatyczne, komunikację, podróże
służbowe, organizację spotkań i wydarzeń oraz inne usługi praktyka ta przełożyła się na
niski wskaźnik wykonania budżetu administracyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia (tytuł
2 – wydatki na infrastrukturę i komunikację stanowiące około 3% łącznego dostępnego
budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia), który wyniósł 56% na koniec 2020 r.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.5.17. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2019 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

3.5.18. 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 na koniec 2020 r. Wspólne
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Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym
1,97% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,01% w projektach
finansowanych w ramach 7PR52, a także o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 2,16% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,34%
w projektach finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe
i rozliczenie płatności) 53. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego
ustanowienia programu „Horyzont 2020” 54 Komisja uznała, „w odniesieniu do
wydatków na badania w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu,
w perspektywie rocznej, o wielkości od 2% do 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”.

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

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 55. W następstwie tej szczegółowej
kontroli w jedynym przypadku wykryto błąd na poziomie powyżej 1% skontrolowanych
kosztów, który dotyczył zastosowania nieprawidłowego kursu wymiany przy
przeliczaniu zadeklarowanych kosztów na euro.

Uwagi dotyczące procedur udzielania zamówień

3.5.20. W kwietniu 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło otwartą procedurę

przetargową na umowę ramową dotyczącą realizacji trzeciej fazy projektu mającego na
celu opracowanie systemu certyfikacji wodoru, tak aby zapewnić zgodność ze

52

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 za 2020 r., pkt 4.3.

53

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 za 2020 r., pkt 4.3.

54

COM(2011) 809 final.

55

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) 56. Choć
konsorcjum, które zrealizowało już pierwsze dwie fazy projektu, posiadało przewagę
wiedzy w tym zakresie, Wspólne Przedsięwzięcie zdecydowało się ogłosić przetarg
otwarty na wdrożenie trzeciej fazy. W rezultacie konsorcjum, w skład którego wchodził
koordynator odpowiedzialny za wdrożenie dwóch wcześniejszych faz, było jedynym
oferentem i złożyło ofertę finansową na kwotę zbliżoną do maksymalnej szacowanej
wartości zamówienia określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.5.21. Ze względu na zastosowanie otwartej procedury przetargowej w sytuacji

przewagi wiedzy nie można było w pełni wykazać, że udało się osiągnąć cel polegający
na uzyskaniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Aby zapewnić większą
konkurencyjność i zyskać możliwość lepszego oszacowania poziomu cen na rynku,
Wspólne Przedsięwzięcie zachęca się do przeprowadzenia wstępnej analizy rynku pod
kątem cen oraz do konsultacji z innymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku
wodoru.

Uwagi dotyczące pracowników tymczasowych

3.5.22. Działając w odpowiedzi na wniosek Rady Zarządzającej FCH, która zwróciła

uwagę na potrzebę zwiększenia roli zarządzania wiedzą, Wspólne Przedsięwzięcie
przez około 2,5 roku utrzymywało stanowisko w zakresie „zarządzania wiedzą
specjalistyczną”, delegując stale zadania w tym obszarze pracownikom tymczasowym.
Jak jednak wynika z umowy ramowej Komisji na świadczenie usług pośrednictwa,
z usług pracowników tymczasowych można korzystać jedynie w przypadku prac
biurowych o charakterze jednorazowym lub tymczasowym, wynikających
z wyjątkowego wzrostu obciążenia pracą lub realizacji jednostkowego działania, bądź
w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska do momentu rekrutacji pracownika
zatrudnionego na stałe. Podejście przyjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie jest
niezgodne z tą zasadą i prowadzi do utworzenia de facto stanowiska stałego
dodatkowego w stosunku do tych przewidzianych w planie zatrudnienia.

56

Dyrektywa (UE) 2018/2001 (wersja przekształcona) w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych.

110
Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych / Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych
i Technologii Wodorowych 2 (FCH)

Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.5.16. Budżet administracyjny wykazywał stały wysoki wskaźnik wykonania (od 75%
do 80%) w ciągu ostatnich czterech lat. W 2020 r. sytuacja była jednak inna ze względu
na znaczący wpływ pandemii COVID-19 na działalność administracyjną.
Anulowanie planowanych działań w wysokości do 13% tytułu 2 (środki na płatności) nie
mogło być w pełni znane przed końcem roku.
3.5.21. Aby osiągnąć najlepszy stosunek jakości do ceny, Wspólne Przedsięwzięcie FCH
przeprowadziło badanie rynku wewnętrznego w połączeniu z wykorzystaniem
historycznych danych finansowych (wynikających z wcześniejszych dotacji i umów)
w celu ustalenia odpowiedniej wartości zamówienia.
3.5.22. W przyszłości Wspólne Przedsięwzięcie FCH uzupełni badania wewnętrzne o
bardziej szczegółowe zewnętrzne badania rynku w celu ustalenia najwłaściwszej ceny
rynkowej w odniesieniu do umowy.
Wspólne Przedsięwzięcie FCH pragnie podkreślić, że personel tymczasowy był
potrzebny, aby rozwiązać kwestię rotacji na stanowisku urzędnika ds. zarządzania
wiedzą w latach 2015-2020. Wyjaśnia to po części potrzebę zapewnienia ciągłości
pracy przez pracowników tymczasowych w okresach, w których stanowisko było
nieobsadzone, tj. w 2018 r. i 2020 r. Ponadto, w związku ze specjalnym wnioskiem
Rady Zarządzającej FCH z 2017 r., w którym podkreślono kluczową rolę zarządzania
wiedzą i potrzebę bardziej rozwiniętych analiz, Wspólne Przedsięwzięcie FCH mogło
jedynie podołać zwiększonemu obciążeniu pracą przy pomocy pracowników
tymczasowych.
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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. 57 na okres do 31 grudnia 2024 r. Zastąpiło ono
Wspólne Przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS, które zakończyły działalność 26 czerwca
2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło samodzielną działalność w dniu
27 czerwca 2014 r.

3.6.2. Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno-prywatnym

w dziedzinie badań dotyczących nanoelektroniki i systemów wbudowanych. Członkami
Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska (UE) reprezentowana przez Komisję
(DG CONNECT), państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL 58 oraz
trzech członków prywatnych, tj. stowarzyszenia z branży (AENEAS, ARTEMISIA i EPoSS)
reprezentujące przedsiębiorstwa i organizacje badawcze działające w obszarze
systemów wbudowanych i cyberfizycznych, integracji systemów inteligentnych oraz
mikro- i nanotechnologii.

57

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).

58

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 i Włochy.
Z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i tym samym
przestało być członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia (źródło: strona internetowa Wspólnego
Przedsięwzięcia).
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3.6.3. W tabeli 3.6.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 59.

Tabela 3.6.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

137,4

172,6

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

209,0

197,7

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

215,8

232,5

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

218,3

204,0

29

29

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

3.6.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.6.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

59

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.ecsel.eu.
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.6.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 60 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 61 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.6.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.

60

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.

61

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.6.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące wykonania budżetu 7PR

3.6.11. Wspólne Przedsięwzięcie zastąpiło Wspólne Przedsiębiorstwa ENIAC

i ARTEMIS, które zakończyły działalność 26 czerwca 2014 r., i przejęło realizację
rozpoczętych przez nie działań w ramach 7PR.

3.6.12. Według stanu na koniec 2020 r. UE wniosła wkład w wysokości

573,2 mln euro na współfinansowanie działań Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach
7PR (po ich przekazaniu przez Wspólne Przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC w czerwcu
2014 r.) oraz wkład w wysokości 10,4 mln euro na poczet współfinansowania
powiązanych kosztów administracyjnych.

3.6.13. Skumulowane zobowiązania na działania w ramach 7PR przejęte przez

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL w czerwcu 2014 r. wyniosły 447,3 mln euro (101,4 mln
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euro – zobowiązania przejęte od Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS i 345,9 mln
euro – od Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC). Na koniec 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie ECSEL umorzyło 58 mln euro (16,8 mln euro – przejęte od Wspólnego
Przedsiębiorstwa ARTEMIS i 41,2 mln euro – od Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC)
i wypłaciło 386,7 mln euro (z czego 83,8 mln euro przypada na Wspólne
Przedsiębiorstwo ARTEMIS, a 302,9 mln euro – na Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC).
W rezultacie w nadchodzących latach do zapłaty pozostaje około 2,6 mln euro (z czego
0,8 mln euro przypada na Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS, a 1,8 mln euro – na
Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC). Odnośnie do wykonania budżetu na płatności
Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r. dostępnego na projekty w ramach 7PR wskaźnik
wykorzystania środków na płatności wyniósł 70%.

3.6.14. Nie podważając opinii wyrażonej w pkt 3.6.7 i 3.6.9 Trybunał pragnie

zwrócić uwagę na fakt, że w rozporządzeniach ustanawiających Wspólne
Przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC62 ustalono, iż środki na finansowanie operacyjnych
działań badawczych i innowacyjnych w ramach 7PR powinny pochodzić z wkładów
finansowych państw członkowskich uczestniczących w tych przedsiębiorstwach
w wysokości co najmniej 1,8 razy większej od operacyjnego wkładu finansowego UE,
wypłacanych uczestnikom projektów, a także z wkładów rzeczowych członków
prywatnych w wysokości równej przynajmniej kwocie wkładów członków publicznych.
Ani w wersji wstępnej sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za
2020 r., ani w jego sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za ten rok nie
podano następujących szacunków:
o

kwota wkładów finansowych wniesionych przez państwa uczestniczące we
Wspólnych Przedsiębiorstwach ARTEMIS i ENIAC na rzecz projektów w ramach
7PR;

o

kwota wkładów rzeczowych wniesionych przez podmioty badawczo-rozwojowe
na rzecz projektów w ramach 7PR realizowanych przez Wspólne Przedsiębiorstwa
ARTEMIS i ENIAC.

62

Rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 i (WE) nr 72/2008 (art. 11 ust. 6 załącznika
dotyczącego statutu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS i Wspólnego przedsiębiorstwa
ENIAC).
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Uwagi dotyczące wykonania budżetu programu „Horyzont
2020”

3.6.15. W tabeli 3.6.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont
2020” według stanu na koniec 2020 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)
Działalność
Wspólnego
Przedsięwzięcia

Członkowie
UE (DG CONNECT)
Członkowie prywatni
Państwa uczestniczące
Łącznie

(2)

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

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

Łącznie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
poczet działań
wkłady
niepieniężne
dodatkowych
niepieniężne

944,9
19,6
374,7
1 339,2

nie dotyczy
180,3
nie dotyczy
180,3

nie dotyczy
896,5
nie dotyczy
896,5

Łącznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

944,9
1 096,4
374,7
2 416,0

(1) Działania dodatkowe znajdują się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
(2) Państwa uczestniczące przekazują swoje wkłady bezpośrednio beneficjentom.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.6.16. Państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL są

zobowiązane do wniesienia wkładów finansowych w wysokości co najmniej 1 170 mln
euro na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia 63. Na koniec 2020 r.
państwa uczestniczące, które brały udział w naborach wniosków w latach 2014–2019,
podpisały zobowiązania umowne na kwotę 936,6 mln euro 64 i zadeklarowały łącznie
wkłady finansowe w wysokości 374,7 mln euro (tj. 40% łącznych wkładów
wynikających ze zobowiązań) wypłacone bezpośrednio beneficjentom projektów
objętych wsparciem w ramach programu „Horyzont 2020”. Różnica pomiędzy kwotą
wkładów finansowych państw uczestniczących i wkładem finansowym UE na koniec
2020 r. wynika z tego, że większość państw uczestniczących uwzględnia i zgłasza do
Wspólnego Przedsięwzięcia poniesione koszty w momencie ukończenia projektów
objętych wsparciem w ramach programu „Horyzont 2020”.

3.6.17. Wspólne Przedsięwzięcie może obliczyć faktyczną wartość wkładów

rzeczowych wniesionych przez członków z branży dopiero po tym, jak zatwierdzi
wkłady państw uczestniczących, co ma miejsce na koniec programu. W związku z tym
63

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

64

Ta kwota została oszacowana na podstawie decyzji Rady Władz Publicznych Wspólnego
Przedsięwzięcia w odniesieniu do naborów wniosków z lat 2014–2019.
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szacuje ono wielkość tych wkładów rzeczowych w oparciu o metodę pro rata temporis
przyjętą przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia. Wyjaśnia to, dlaczego
według stanu na koniec 2020 r. kwota szacowanych, lecz jeszcze niezatwierdzonych
wkładów rzeczowych wniesionych przez członków z branży wynosi 896,5 mln euro,
podczas gdy kwota zatwierdzonych wkładów rzeczowych tych członków kształtuje się
na poziomie 180,3 mln euro. Na podstawie danych dotyczących projektów
w przypadku naborów wniosków z lat 2014–2019 w ramach programu „Horyzont
2020” odnośne zobowiązania członków z branży z tytułu wkładów rzeczowych według
stanu na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 384,2 mln euro.

3.6.18. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 100% i 91%.

3.6.19. Niewykorzystane środki na płatności z wcześniejszych lat mogą zostać

włączone do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia w kolejnych trzech latach, pod
warunkiem że środki te zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności. W 2020 r.
Wspólne Przedsięwzięcie ponownie udostępniło niewykorzystane środki na płatności
w kwocie 57,2 mln euro w ramach budżetu operacyjnego na działania dotyczące
programu „Horyzont 2020”. Zdołało ono jednak wykorzystać tylko 40 mln euro (tj.
70%) z tych ponownie udostępnionych środków, zanim zaczęło wydatkować środki
z bieżącego roku.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.6.20. 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 przepisami 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
projektów65. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL podjęło działania w celu dokonania oceny
realizacji audytów ex post przeprowadzonych przez krajowe organy finansujące
i uzyskało od nich pisemne oświadczenia, w których zadeklarowały one, że stosowanie
65

Zgodnie ze strategią audytów ex post przyjętą przez Wspólne Przedsiębiorstwa ARTEMIS
i ENIAC należy przynajmniej raz do roku ocenić, czy informacje otrzymane od państw
członkowskich dają wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości dokonanych
transakcji.
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procedur krajowych daje wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości
transakcji. Znaczne zróżnicowanie metod i procedur stosowanych przez krajowe
organy finansujące nie pozwala Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL na obliczenie
pojedynczego wiarygodnego ważonego poziomu błędu ani poziomu błędu
rezydualnego w płatnościach w ramach 7PR. Jeżeli chodzi o projekty w ramach 7PR,
płatności dokonane przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2020 r. wyniosły 14,3 mln euro
(w 2019 r. było to 20,3 mln euro), co stanowi 7,7% (w 2019 r. – 11,2%) łącznych
płatności z tytułu działalności operacyjnej dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie
w 2020 r. Trybunał zastosował zatem w odniesieniu do tych płatności poziom błędu
rezydualnego ustalony przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji dla
całego programu 7PR, który na koniec 2020 r. wynosił 3,51%66.

3.6.21. Za audyty ex post wydatków odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji.

Na podstawie wyników audytów na koniec 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 2,68% oraz
poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,25% w przypadku programu
„Horyzont 2020” 67. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego
ustanowienia programu „Horyzont 2020” 68 Komisja uznała, „w odniesieniu do
wydatków na badania w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu,
w perspektywie rocznej, o wielkości od 2% do 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”.

3.6.22. Trybunał zbadał również losowo dobraną próbę płatności z programu

„Horyzont 2020” dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby
potwierdzić poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 69. W następstwie tych
szczegółowych kontroli stwierdził on, co następuje:

66

Roczne sprawozdanie z działalności DG RTD za 2020 r., s. 43.

67

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za 2020 r. (wersja
wstępna), część III – Kontrola wewnętrzna.

68

COM(2011) 809 final.

69

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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o

w jednym przypadku wystąpiły błędy systemowe na poziomie powyżej 1%
skontrolowanych kosztów dotyczące obliczenia zadeklarowanych kosztów
osobowych;

o

w innym przypadku beneficjent zadeklarował koszty bezpośrednie w związku
z zakupem usług od innego beneficjenta, który był członkiem tego samego
konsorcjum realizującego projekt. Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie, jeśli
zostanie należycie uzasadniona, tak aby zapobiec, że cena będzie obejmować
marżę zysku. Tymczasem beneficjent nie przedstawił żadnego uzasadnienia tego
wyjątkowego przypadku ani dowodów na to, że dzięki procedurze udzielenia
zamówienia udało się osiągnąć najlepszy stosunek wartości do ceny przy zakupie
tej usługi. Ten błąd jest niekwantyfikowalny.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.6.23. 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

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.

zrealizowane

2018

W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykryło, że przed jego utworzeniem 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.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2019

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.

nie dotyczy

2019

Wspólne Przedsięwzięcie jest 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.

zrealizowane

2019

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.

nie dotyczy
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Rok

2019

Uwagi Trybunału
Wspólne Przedsięwzięcie 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.

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

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.6.14. W przeciwieństwie do programu „Horyzont 2020” rozporządzenie FP7 dla
poprzedników ECSEL nigdy nie przewidywało ani nie wymagało takiej
sprawozdawczości. Należy zauważyć, że w czasie istnienia wspólnych przedsiębiorstw
ARTEMIS i ENIAC, po rozmowach z DG BUDG (między innymi), podjęto decyzję
o nieuwzględnianiu tych informacji w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3.6.19. Termin wznowienia działalności w trzecim kwartale 2020 r. wykraczał poza

zamiar i kontrolę ECSEL ze względu na nierozpatrzony wniosek, który został rozliczony
dopiero na początku września 2020 r. Od momentu wznowienia wszystkie płatności
realizowano jednak z wykorzystaniem w pierwszej kolejności środków
reaktywowanych zgodnie z przepisami finansowymi ECSEL. Wspólne Przedsięwzięcie
ECSEL zobowiązuje się do ponownego uruchomienia wszelkich niewykorzystanych
środków w ciągu trzech lat budżetowych i wykorzystania ich w pierwszej kolejności
zgodnie ze swoimi przepisami finansowymi. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL szacuje, że
do końca 2021 r. wszelkie pozostałe operacyjne środki na płatności zostaną ponownie
aktywowane i wykorzystane.
3.6.20. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL pragnie potwierdzić, że podjęto kroki w celu

znalezienia rozwiązania dotyczącego tego (powtarzającego się) ustalenia. Wspólne
Przedsięwzięcie ECSEL uważa, że środki te (roczne oświadczenia pisemne KOF) są
odpowiednie, co potwierdziła władza budżetowa. W rozporządzeniach
ustanawiających wspólne przedsiębiorstwa przewidziano, że „państwa członkowskie
ARTEMIS/ENIAC mogą przeprowadzać wszelkie inne kontrole i audyty u podmiotów
otrzymujących finansowanie krajowe, jakie uznają za konieczne, oraz przekazywać
wyniki wspólnemu przedsiębiorstwu ARTEMIS/ENIAC”.
3.6.22. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL odniosło się do zidentyfikowanych ustaleń
z odpowiednimi beneficjentami.
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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. 70 na okres 10 lat i rozpoczęło samodzielną
działalność 26 października 2015 r.

3.7.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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 71.

70

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).

71

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
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

191,2

132,5

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

72,2

138,6

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

196,6

182,1

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

111,7

141,6

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.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.7.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.7.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.7.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 72 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 73 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.7.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.

72

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.

73

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

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

3.7.11. W tabeli 3.7.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia według stanu na koniec 2020 r.

Tabela 3.7.2 – Wkłady członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI
(w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i decyzjami
prawnymi)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni (wkłady
niepieniężne oraz wkłady pieniężne na
pokrycie kosztów administracyjnych)
Członkowie prywatni (wkłady pieniężne
na pokrycie kosztów operacyjnych)
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
Zmniejszenia
dodatkowe (2)
Przedsięwzięcia (1)

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

Łącznie

Wkłady
pieniężne

Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych

Łącznie

975,0

nie dotyczy

-140,0

835,0

603,2

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

603,2

462,1

2 234,7

nie dotyczy

2 696,8

12,5

42,0

53,7

929,2

1 037,4

182,5

nie dotyczy

-140,0

42,5

3,3

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

(1) Wartości docelowe wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych i wkładów na poczet kosztów administracyjnych uzgodnione w rocznych planach pracy Wspólnego Przedsięwzięcia.
(2) Działania dodatkowe znajdują się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Minimalna wartość docelowa wynosząca 1 755 mln euro w przypadku członków prywatnych została
zwiększona do 2 234,7 mln euro, tak aby osiągnąć minimalny wymagany wkład wynoszący co najmniej 2 730 mln euro.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.7.12. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie

członkowie z branży powinni wnieść wkłady pieniężne w kwocie co najmniej 182,5 mln
euro na poczet kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia. W 2020 r. nie
wnieśli oni jednak żadnych dodatkowych wkładów pieniężnych na pokrycie tych
kosztów, w związku z czym kwota ich wkładów pozostała na tym samym niskim
poziomie 3,25 mln euro, jak miało to miejsce na koniec 2019 r. Fakt ten wskazuje na to,
że Wspólne Przedsięwzięcie stoi w obliczu poważnych trudności w pozyskiwaniu
wkładów i nie osiągnie minimalnej wartości docelowej do końca programu „Horyzont
2020”. Z tego powodu Komisja (DG RTD) zmniejszyła swoje wkłady pieniężne na rzecz
Wspólnego Przedsięwzięcia o 140 mln euro. Ów znaczny spadek wkładów członków
stanowił ryzyko dla realizacji przez Wspólne Przedsięwzięcie programu badań
naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”.

3.7.13. Według stanu na koniec 2020 r. kwota wkładów niepieniężnych członków

z branży na poczet dodatkowych działań osiągnęła jedynie 53% minimalnej kwoty
1 755 mln euro określonej w rozporządzeniu ustanawiającym Wspólne
Przedsięwzięcie. Ponadto na koniec 2020 r., po tym jak ogłoszone zostały wszystkie
nabory wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”, członkowie z branży zgłosili
wkłady niepieniężne na poczet działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia
w wysokości 95,7 mln euro z łącznej kwoty 433 mln euro, jaką zobowiązali się
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przekazać. Sytuacja ta wskazuje na wysokie ryzyko, że Wspólne Przedsięwzięcie nie
osiągnie do końca programu „Horyzont 2020” zakładanych wartości docelowych
w zakresie wkładów niepieniężnych członków z branży, które zostały określone
w rozporządzeniu ustanawiającym i w przyjętych rocznych planach prac.

3.7.14. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 100% i 85%.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.7.15. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2020 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

3.7.16. Za audyty ex post płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie

w ramach programu „Horyzont 2020” odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji. Na
podstawie wyników audytów ex post dostępnych na koniec 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym
1,47% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,06% w projektach
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie
płatności) 74. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia
programu „Horyzont 2020” 75 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania
w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej,
o wielkości od 2% do 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”.

74

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia BBI za 2020 r., s. 168.

75

COM(2011) 809 final.
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3.7.17. Trybunał zbadał również, w ramach kontroli płatności z tytułu działalności

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 76. W następstwie tych
szczegółowych kontroli w jedynym przypadku wykryto błąd na poziomie powyżej 1%
skontrolowanych kosztów, który dotyczył nieuzasadnionej korekty zadeklarowanych
i zaakceptowanych już kosztów osobowych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3.7.18. W pierwszej połowie 2020 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć

Finansowych (OLAF) zakończył postępowanie, w toku którego znalazł dowody
świadczące o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych w działaniach dwóch
beneficjentów zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu „Horyzont
2020”, w tym projektów współfinansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie.
W 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie zrealizowało w dużej mierze zalecenia wydane
przez OLAF w odniesieniu do tych beneficjentów. Zalecenia te obejmowały odzyskanie
środków, wypowiedzenie odnośnym beneficjentom udziału w wykonaniu większości
umów o udzielenie dotacji oraz proaktywne przeanalizowanie sytuacji w przypadku
innych, potencjalnie problematycznych beneficjentów.

Uwagi dotyczące należytego zarządzania finansami

3.7.19. Nabór wniosków ogłoszony przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2020 r. nie

został opracowany w taki sposób, by w pełni uwzględnić cztery strategiczne
zagadnienia demonstracyjne przewidziane w programie badań naukowych Wspólnego
Przedsięwzięcia stanowiącym część jego planu prac. Kwalifikowalne i wysoko ocenione
wnioski dotyczące jednego z tych zagadnień musiały zostać odrzucone ze względu na
zatwierdzenie dofinansowania na rzecz szeregu wniosków odnoszących się do innego
zagadnienia.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.7.20. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

76

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych
lat
Rok

2019

Uwagi Trybunału
Z minimalnej kwoty 182,5 mln euro wkładów pieniężnych 77 do końca 2019 r. wpłacono
zaledwie 3,25 mln euro. Rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie BBI 78
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 na koniec 2018 r. Komisja (DG RTD)
podjęła decyzję o zmniejszeniu budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r., mającego
wynosić 205 mln euro, o 140 mln euro 79.

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

nie dotyczy

77

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

78

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 (Dz.U. L 22 z 26.1.2018, s. 1).

79

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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Rok

2019

Uwagi Trybunału
Łączna kwota wkładów niepieniężnych na poczet działań dodatkowych, wynosząca 916 mln
euro według stanu na koniec 2019 r., obejmowała około 216 mln euro wkładów
niepieniężnych zadeklarowanych na 2019 r., w przypadku których proces poświadczenia nie
został ukończony z powodu pandemii COVID19.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)
w trakcie realizacji
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.7.12. Ramy prawne ustanowione wyłącznie dla Wspólnego Przedsięwzięcia BBI
w celu gromadzenia wkładów finansowych od jego członków z branży okazały się
ostatecznie nieskuteczne. Zgodnie z wcześniejszym zaleceniem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego wnioski wyciągnięte ze szczególnego doświadczenia
Wspólnego Przedsięwzięcia BBI należy uwzględnić przy opracowywaniu przyszłych
partnerstw publiczno-prywatnych. Jednak w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia BBI
doświadczenie to pokazało również, że pomimo znacznego zmniejszenia wkładów
pieniężnych zarówno ze strony członków WE, jak i od BIC, inicjatywa ta zdołała
osiągnąć swoje cele strategiczne. Wyniki i rezultaty osiągnięte dzięki finansowanym
projektom już teraz przekraczają większość celów określonych w Planie Badań
i Innowacji Strategicznych BBI, co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym
niedawno przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rocznym sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia
BBI za 2020 r.
3.7.13. Ogólny wkład członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI z branży jest
rzeczywiście nieznacznie niższy od poziomu oczekiwanego w chwili realizacji inicjatywy.
W rzeczywistości prognozy dotyczące wkładów rzeczowych dla IKAA i IKOP miały mieć
początkowo charakter liniowy, natomiast ostatnie doświadczenia pokazują, że
inwestycje te są realizowane na dużą skalę pod koniec projektów Wspólnego
Przedsięwzięcia BBI. Ponadto pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienia
w inwestycjach i ich certyfikacji przez audytorów zewnętrznych.
Zdaniem Wspólnego Przedsięwzięcia BBI luka ta zostanie znacznie zmniejszona
w nadchodzących latach, biorąc pod uwagę, że deklarowanie i poświadczanie wkładów
niepieniężnych (IKAA i IKOP) znacznie wzrośnie równolegle z zamknięciem projektów
BBI. Ponadto członkowie z branży zobowiązali się do osiągnięcia dodatkowych celów
inwestycyjnych na 2021 r. i kolejne lata w swojej perspektywie finansowej
przedstawionej Radzie Zarządzającej BBI.
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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. 80 na okres 10 lat i rozpoczęło samodzielną działalność
w dniu 24 maja 2016 r.

3.8.2. Wspólne Przedsięwzięcie 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 81.

80

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).

81

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
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

72,5

61,8

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

77,9

79,1

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

75,8

81,6

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

84,1

83,1

24

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

3.8.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.8.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.8.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 82 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 83 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.8.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.

82

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.

83

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

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

3.8.11. W tabeli 3.8.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez
członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia według stanu na koniec 2020 r.
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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

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
398,0
350,0
748,0

0,0
120,0
120,0

Łącznie
398,0
470,0
868,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)
Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
297,7
0,0
0,0
0,0
9,2
121,9
93,1
204,8
306,9
121,9
93,1
204,8

Wkłady
pieniężne

Łącznie
297,7
429,0
726,7

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.8.12. Do końca 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało, odpowiednio,

100% i 80% środków na zobowiązania i środków płatności dostępnych na rzecz
projektów w ramach programu „Horyzont 2020”. Wskaźnik wykonania w przypadku
środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej był niższy niż w 2019 r. (88%) ze
względu na to, że jedna umowa o udzielenie dotacji przyznana w następstwie naboru
wniosków z 2020 r. nie mogła zostać podpisana przed końcem 2020 r., w wyniku czego
wypłata powiązanej płatności zaliczkowej również była opóźniona.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.8.13. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W 2020 r.
wdrożyło ono ramy kontroli wewnętrznej Komisji, które opierają się na 17 zasadach
kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o doroczną samoocenę oraz monitorowanie
skuteczności działań kontrolnych wymagane na mocy tych ram, Wspólne
Przedsięwzięcie opracowało odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad
kontroli wewnętrznej i powiązanych elementów.

3.8.14. W decyzji Rady Zarządzającej nr 07/2018 w sprawie przyjęcia zasad

dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i postępowania w przypadku ich
wystąpienia, mającej zastosowanie do organów Wspólnego Przedsięwzięcia,
przewidziano wymóg opublikowania na stronie internetowej Wspólnego
Przedsięwzięcia aktualnych życiorysów i oświadczeń o braku konfliktu interesów
wszystkich członków Rady Zarządzającej. Ponieważ jednak tylko nieliczni członkowie
przedłożyli konieczne informacje, do końca 2020 r. na stronie nie zamieszczono ani
jednego oświadczenia o braku konfliktu interesów i jedynie połowę życiorysów.
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3.8.15. Za audyty ex post płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie

w ramach programu „Horyzont 2020” odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji. Na
podstawie wyników audytów ex post dostępnych na koniec 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym
2,9% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,99% w projektach
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie
płatności) 84. W swoim wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia
programu „Horyzont 2020” 85 Komisja uznała, „w odniesieniu do wydatków na badania
w ramach programu „Horyzont 2020”, ryzyko błędu, w perspektywie rocznej,
o wielkości od 2% do 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”.

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

operacyjnej, losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020”
dokonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić
poziomy błędu ustalone w wyniku audytów ex post 86. W następstwie tych
szczegółowych kontroli w jedynym przypadku wykryto błąd systemowy, który polegał
na zastosowaniu nieprawidłowej metody na potrzeby obliczenia zadeklarowanych
kosztów osobowych. W innym przypadku wykryto z kolei niekwantyfikowalne
systemowe uchybienie kontroli związane z brakiem po stronie beneficjenta procedury
zatwierdzania liczby godzin przepracowanych przy realizacji projektu.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

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

84

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia S2R za 2020 r., s. 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

W przypadku transakcji związanych z wypłatą dotacji skontrolowanych u beneficjentów
próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1% kosztów objętych
kontrolą.
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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 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 – są uwzględnione we wniosku Komisji
z 23 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia w przyszłości partnerstwa europejskiego na
rzecz badań i innowacji w sektorze kolejowym.

nie dotyczy
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.8.14. Wspólne Przedsięwzięcie S2R podjęło następujące działania:
-

Kilkakrotnie przypominano członkom Rady Zarządzającej o składaniu
brakujących deklaracji o braku konfliktu interesów;
W czerwcu 2021 r. nadal brakowało 28% życiorysów i deklaracji o braku konfliktu
interesów (12 z 43 obecnych aktywnych przedstawicieli);
Na posiedzeniu Rady Zarządzającej w dniu 22 czerwca 2021 r. przedstawiono
członkom Rady Zarządzającej sprawozdanie ze stanu prac. Wyjaśniono również,
że każdy członek Rady Zarządzającej, który nie spełnił wymogów w zakresie
deklaracji o braku konfliktu interesów i życiorysu, jest de facto uważany za
znajdujący się w sytuacji konfliktu interesów, co prowadzi do wykluczenia
z procesu decyzyjnego Rady Zarządzającej.

3.8.15.Ustalenie dotyczące braku procedury zatwierdzania przez beneficjenta
zadeklarowanych godzin zostało stwierdzone w sprawozdaniu z audytu ex post
przeprowadzonym przez Wspólną Służbę Audytu Komisji pod koniec 2020 r. bez
konieczności dokonywania korekt finansowych. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że
zasadniczo system rejestracji czasu pracy beneficjenta jest wiarygodny. Ponadto
beneficjent potwierdził, że wprowadzona zostanie poprawa systemu zatwierdzania
rejestracji czasu pracy, która będzie kontynuowana przez Wspólne Przedsięwzięcie
S2R.
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3.9. Wspólne Przedsięwzięcie
w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali (EuroHPC)
Wprowadzenie

3.9.1. Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
(EuroHPC) z siedzibą w Luksemburgu zostało ustanowione w październiku 2018 r. na
okres do 31 grudnia 2026 r. 87 Rozpoczęło ono samodzielną działalność w dniu
23 września 2020 r.

3.9.2. Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno-prywatnym, które

umożliwia połączenie zasobów Unii Europejskiej (UE), państw europejskich i partnerów
prywatnych w celu rozwoju obliczeń wielkiej skali w Europie. Jego członkami
założycielami są UE, reprezentowana przez Komisję, państwa uczestniczące 88 oraz
dwóch partnerów prywatnych: Europejska Platforma Technologiczna na rzecz obliczeń
wielkiej skali (ETP4HPC) i stowarzyszenie Big Data Value Association (BDVA).

87

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Dz.U. L 252
z 8.10.2018, s. 8).

88

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Północna Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy (źródło: strona internetowa EuroHPC).
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3.9.3. W tabeli 3.9.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 89.

Tabela 3.9.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

181,5

brak danych lub
nie dotyczy

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

509,1

brak danych lub
nie dotyczy

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

181,5

brak danych lub
nie dotyczy

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

509,1

brak danych lub
nie dotyczy

11

brak danych lub
nie dotyczy

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.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.9.4. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury

kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego Przedsięwzięcia
i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych
przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli. Uzupełnienie rezultatów
tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz
analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

89

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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3.9.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.9.6. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 90 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 91 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.9.7. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok

zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 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.
90

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.

91

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

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

3.9.11. W tabeli 3.9.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC według stanu na koniec 2020 r.

146
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)

Tabela 3.9.2 – Wkłady członków na rzecz EuroHPC (w mln EUR)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG CONNECT)
Państwa uczestniczące
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działania
Wspólnego
dodatkowe (1)
Przedsięwzięcia
536,0
486,0
422,0
1 444,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie

536,0
486,0
422,0
1 444,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)
Wkłady
pieniężne
190,9
28,9
0,0
219,8

Zgłoszone, lecz
Wkłady
Zatwierdzone
niezatwierdzone niepieniężne na
wkłady
wkłady
poczet działań
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowych
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Łącznie

190,9
28,9
0,0
219,8

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.9.12. Odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2020 r.

dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania
środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 95,5% i 22,5%.
Niski wskaźnik wykonania w przypadku środków na płatności wynika po części z faktu,
że Komisja przekazała Wspólnemu Przedsięwzięciu pełen roczny budżet na płatności
w dniu 23 września 2020 r., tj. w momencie, gdy uzyskało ono niezależność finansową.

3.9.13. Na koniec 2020 r., ze względu na opóźnienia w rekrutacji pracowników na

kluczowe stanowiska, a także z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na planowane
wydatki na usługi informatyczne, komunikację, podróże służbowe, organizację spotkań
i wydarzeń oraz inne usługi, wskaźnik wykonania budżetu na płatności administracyjne
(stanowiącego około 1,5% łącznego dostępnego budżetu) znacznie spadł i wyniósł
16,5%.

3.9.14. W przyjętym na 2020 r. budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia

przeznaczonym na płatności z tytułu działalności operacyjnej zaplanowano płatności
zaliczkowe (w wysokości około 135 mln euro) w związku z nabyciem trzech
superkomputerów przedeksaskalowych i pięciu superkomputerów petaskalowych,
a także płatności (w wysokości około 44 mln euro) z związku z zakończonymi naborami
wniosków. Niemniej jednak według stanu na koniec 2020 r. dokonać można było
jedynie płatności zaliczkowych na kwotę około 34 mln euro z tytułu podpisanych umów
dotyczących superkomputerów LEONARDO i PetaSC, a także płatności na kwotę około
6 mln euro w ramach podpisanych umów o udzielenie dotacji, co przełożyło się na niski
wskaźnik wykonania środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej na
poziomie 22,6%.
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Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.9.15. Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli

ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Według stanu
na koniec 2020 r. wdrożyło ono w przeważającej mierze ramy kontroli wewnętrznej
Komisji, które opierają się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. W przypadku zasad
dotyczących oceny ryzyka oraz działań w zakresie kontroli i monitorowania Wspólne
Przedsięwzięcie wciąż musi jednak ukończyć szereg działań, aby zapewnić ich
skuteczne funkcjonowanie.

3.9.16. Według stanu na koniec 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie opracowało
wiarygodnych procedur zatwierdzania i poświadczania wkładów niepieniężnych
wniesionych przez członków prywatnych i państwa uczestniczące ani nie ustanowiło
odpowiedniej procedury księgowej na potrzeby uznawania tych wkładów. Taka
sytuacja sprawia, że Wspólne Przedsięwzięcie nie ma możliwości zarządzania tymi
wkładami, ich monitorowania oraz prowadzenia sprawozdawczości na temat
osiągnięcia minimalnego poziomu wkładów niepieniężnych, jakie powinni wnieść
członkowie prywatni i państwa uczestniczące.

Inne kwestie

3.9.17. Zważywszy na obecne obciążenie pracą wynikające z procesów

administracyjnych i operacyjnych oraz z podjęcia pierwszych istotnych działań,
zdaniem Trybunału liczba pracowników we Wspólnym Przedsięwzięciu jest aktualnie
niewystarczająca. Na etapie tworzenia struktur organizacyjnych w 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie skupiło się przede wszystkim na głównych procesach operacyjnych
i zadaniach, lecz pominęło potrzebę stworzenia kluczowych stanowisk
administracyjnych, w szczególności kierownika ds. administracji i finansów oraz
kierownika ds. koordynacji kontroli wewnętrznej i audytu. Jeśli Wspólne
Przedsięwzięcie nie poradzi sobie z tym deficytem zasobów, istnieje ryzyko, że będzie
miało trudności w zarządzaniu finansami, budżetem i zasobami kadrowymi. Co więcej,
wystąpić mogą również uchybienia w procedurach kontroli wewnętrznej w przypadku
wkładów niepieniężnych i płatności z tytułu działalności operacyjnej. Wysoki odsetek
pracowników kontraktowych (74%) może ponadto przełożyć się na dużą rotację
personelu w bliskiej przyszłości, co jeszcze bardziej zwiększy presję na niepewną
sytuację kadrową we Wspólnym Przedsięwzięciu.
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.
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Wspólne Przedsięwzięcie działające
w ramach Euratomu
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3.10. Europejskie Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii
Termojądrowej (F4E)
Wprowadzenie

3.10.1. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER92

i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) zostało ustanowione w kwietniu 2007 r.93 na
okres 35 lat. Jednym z jego głównych zadań jest wnoszenie wkładu Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej („Euratom”) na rzecz Międzynarodowej Organizacji
Energii Termojądrowej (ITER-IO) odpowiedzialnej za realizację projektu ITER. Główne
urządzenia do syntezy jądrowej miały zostać zbudowane w Cadarache we Francji,
a siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia znajduje się w Barcelonie.

3.10.2. Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Euratom,

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

92

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

93

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), decyzją
Rady (Euratom) 2015/224 z dnia 10 lutego 2015 r. (Dz.U. L 37 z 13.2.2015, s. 8) i decyzją
Rady (Euratom) 2021/281 z dnia 22 lutego 2021 r. (Dz.U. L 62 z 23.2.2021, s. 41).
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3.10.3. W tabeli 3.10.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia 94.

Tabela 3.10.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2020

2019

794,8

721,1

878

689,5

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

816,5

761,2

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

885,7

729,7

435

439

Budżet – środki na płatności (mln EUR)
Budżet – środki na zobowiązania (mln EUR)

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

Dostępny budżet obejmuje przeniesienia zobowiązań administracyjnych oraz dochody
przeznaczone na określony cel niezatwierdzone jeszcze przez radę zarządzającą.

(2)

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

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.10.4. Według stanu na koniec 2020 r. wskaźnik wykonania w przypadku

dostępnych środków na zobowiązania i środków na płatności wyniósł odpowiednio
100% i 98%.

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności

3.10.5. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne

procedury kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji na poziomie Wspólnego
Przedsięwzięcia i beneficjentów oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych
w stosowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie systemach nadzoru i kontroli.
Uzupełnienie rezultatów tych prac stanowią dowody uzyskane na podstawie prac
innych kontrolerów oraz analiza informacji przekazanych przez kierownictwo
Wspólnego Przedsięwzięcia.

94

Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Wspólnego Przedsięwzięcia można
znaleźć na jego stronie internetowej: www.f4e.europa.eu.
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3.10.6. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw.
Podpisy zamieszczone na s. 165 stanowią integralną część opinii.

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.10.7. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia obejmujące
sprawozdanie finansowe 95 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 96 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 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

3.10.8. W opinii Trybunału sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wyniki
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym
dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego
95

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.

96

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Objaśnienie uzupełniające

3.10.11. Nie podważając opinii wyrażonej w pkt 3.10.8 i 3.10.10, Trybunał

pragnie zwrócić uwagę na pkt 3.10.13–3.10.15, w których poinformował, że
w sprawozdaniu finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2020
podano łączny koszt – szacowany na 17,97 mld euro – zrealizowania przez
Wspólne Przedsięwzięcie zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz projektu ITER.
Zmiany w kluczowych założeniach dotyczących tego szacunku i ekspozycji na
ryzyko mogą jednak prowadzić do znacznego wzrostu kosztów lub do dalszych
opóźnień w realizacji projektu ITER.

3.10.12. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
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Uwagi dotyczące szacowanego kosztu końcowego projektu ITER

3.10.13. Wspólne Przedsięwzięcie aktualizuje na bieżąco łączny koszt

zrealizowania w pełni w 2042 r. swoich zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz
projektu ITER, czyli tzw. szacowany koszt końcowy. Na koniec 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie oszacowało ten łączny koszt na 17 968 mln euro (w wartościach
z 2020 r.). Na tę kwotę składają się płatności zrealizowane do końca 2020 r., które
wynosiły łącznie 7 345 mln euro, oraz szacunkowe przyszłe płatności oceniane na
10 623 mln euro (w wartościach z 2020 r.).

3.10.14. W porównaniu ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r., w którym

szacowany koszt prac do ukończenia przedstawiono jedynie w punktach kredytowych
ITER, w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie wydatnie
polepszyło jakość zaprezentowanych informacji i podało ów szacowany koszt w euro
i w wartościach z 2020 r. z uwzględnieniem skutków brexitu i pandemii COVID-19.
Zmiany w kluczowych założeniach dotyczących szacowanego kosztu końcowego
i ekspozycji na ryzyko mogą prowadzić do znacznego wzrostu kosztów i dalszych
opóźnień w realizacji projektu. Zilustrowano to za pomocą przykładów omówionych
poniżej.
o

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego: Choć Wspólne Przedsięwzięcie
współpracuje z ITER-IO w celu zagwarantowania, że rozwiązania konstrukcyjne
spełniają różne wymogi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, ostateczne
uprawnienia decyzyjne w tym względzie posiada francuski organ ds.
bezpieczeństwa jądrowego. Tymczasem wszelkie przyszłe zmiany w wymogach
dotyczących bezpieczeństwa mogą mieć duży wpływ na koszty.

o

Szacowany koszt kompleksu komór gorących: Koszt ten nie został zaktualizowany,
a obecny stopień zaawansowania wymogów konstrukcyjnych ITER-IO nie pozwala
na to, by Wspólne Przedsięwzięcie mogło opracować wiarygodny koszt
szacunkowy.

o

Zmiany wymogów: Choć wszelkie niezbędne zmiany będą finansowane za
pośrednictwem instrumentów ustanowionych na nieprzewidziane zdarzenia (tj.
z funduszu rezerwowego ITER lub nierozdzielonego budżetu ITER), a Wspólne
Przedsięwzięcie podkreśla pozytywne efekty takiego rozwiązania, nie ma
możliwości całkowitego wyeliminowania takich zmian. Tymczasem mogą one
prowadzić do dalszych opóźnień i wzrostu kosztów zarówno bieżących, jak
i przyszłych prac konstrukcyjnych.
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3.10.15. Wspólne Przedsięwzięcie uznało, że wpływ pandemii COVID-19 był

poważny, ale nie znaczny. Według stanu na kwiecień 2021 r. wskutek pandemii doszło
do opóźnień rzędu nawet czterech miesięcy w przypadku niektórych dostaw, co
przekłada się na wzrost ogólnych kosztów projektu ITER na poziomie około 47 mln
euro (w wartościach z 2008 r.). Nie można wykluczyć dalszych reperkusji, jeśli sytuacja
pandemiczna miałaby się pogorszyć w 2021 r.

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

3.10.16. Uwagi przedstawione poniżej dotyczą lokalnych aplikacji

informatycznych stosowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie w celu zarządzania
zobowiązaniami prawnymi i umowami (DACC) oraz zarządzania dokumentami (IDM) 97.
Nie odnoszą się one do systemów i obiegu dokumentów w ramach centralnego
systemu informacji finansowej Komisji (ABAC). Ich adresatem jest właściwy urzędnik
zatwierdzający na wszystkich szczeblach we Wspólnym Przedsięwzięciu oraz jego
zastępcy.

3.10.17. Przez wiele lat Wspólne Przedsięwzięcie włożyło wiele wysiłku, by

wdrożyć elektroniczny system zarządzania dokumentami. Na koniec marca 2020 r.
dyrektor wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia zadecydował, żeby
z zaawansowanych podpisów elektronicznych w aplikacji DACC korzystać nie tylko na
potrzeby administrowania i podpisywania aneksów do umów, ale również w przypadku
pierwotnych umów. Takie tymczasowe rozwiązanie administracyjne przyjęto ze
względu na pandemię COVID-19.

3.10.18. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki takiemu rozwiązaniu Wspólne

Przedsięwzięcie utrzymało ciągłość działania, a jego personel mógł pracować zdalnie
od samego początku pandemii. Wspólne Przedsięwzięcie nie zharmonizowało jednak
w pełni swoich lokalnych aplikacji informatycznych z wewnętrznymi procedurami
delegacji uprawnień. Jak przedstawiono w punktach poniżej, w dalszym ciągu należy
wyeliminować istotne uchybienia w następujących obszarach:

97

W uwagach nie wzięto pod uwagę niedawnych zmian dokonanych w 2021 r. przez Wspólne
Przedsięwzięcie w celu złagodzenia wykrytego ryzyka.
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o

kwestie prawne dotyczące wdrożenia ramowych zasad delegacji uprawnień oraz
korzystania z zaawansowanych podpisów elektronicznych we Wspólnym
Przedsięwzięciu;

o

kwestie techniczne dotyczące konfiguracji technicznej aplikacji DACC i IDM (prawa
dostępu dla użytkowników) w przypadku właściwych urzędników
zatwierdzających; korzystanie z kont, dla których ustanowiono tożsamość
wirtualną; interfejsy aplikacji;

o

kwestie w zakresie kontroli wewnętrznej dotyczące zgodności lokalnych
systemów informatycznych z zasadami delegowania uprawnień do zatwierdzania
oraz prawidłowości danych księgowych i finansowych w systemie rachunkowości
Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.10.19. W odróżnieniu od obiegu dokumentów w systemie ABAC, w aplikacji
DACC nie ma możliwości udokumentowania, że pracownicy właściwie zrozumieli
zawartość danego dokumentu i wyrazili zgodę na jego własnoręczne podpisanie.

3.10.20. W scentralizowanym systemie uwierzytelnienia wykorzystywanym na

potrzeby zarządzania umowami Wspólne Przedsięwzięcie oprócz indywidualnych kont
użytkowników utworzyło konta grupowe opierające się na tożsamościach wirtualnych,
tak aby usprawnić zarządzanie lokalnymi aplikacjami informatycznymi (DACC i IDM). Do
końca 2020 r. z funkcjonalnego konta grupowego utworzonego dla dyrektora F4E
korzystano jednak również w celu zatwierdzania i podpisywania wielu różnych ważnych
dokumentów. Taka praktyka jest niezgodna z podstawowymi zasadami polityki
zarządzania dostępem do zasobów informatycznych Wspólnego Przedsięwzięcia,
w której przewidziano wyraźnie, że konta użytkowników mają być unikalne i przypisane
do konkretnej osoby. W związku z tym takie rozwiązanie uznaje się za krytyczne
uchybienie w zakresie kontroli wewnętrznej, gdyż umożliwia ono, by wszystkie osoby
mające dostęp do danego konta grupowego wykonywały czynności leżące w wyłącznej
kompetencji właściwego urzędnika zatwierdzającego.

3.10.21. W ramowych zasadach delegowania uprawnień obowiązujących we

Wspólnym Przedsięwzięciu za cel przyjęto scentralizowanie uprawnień przekazanych
właściwym urzędnikom zatwierdzającym. Ponadto przewidziano między innymi
aktualny przegląd wszystkich zatwierdzonych przypadków delegowania uprawnień
oraz zasad dotyczących zastępstw we Wspólnym Przedsięwzięciu. Niemniej jednak
według stanu na koniec 2020 r. ramowe zasady delegowania uprawnień w ramach
lokalnych aplikacji informatycznych Wspólnego Przedsięwzięcia (DACC i IDM) nie
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pozwalały na automatyczne ustanowienie technicznych delegacji (tj. praw
użytkowników do zatwierdzania transakcji), lecz wymagały, by każdorazowo właściwy
urzędnik zatwierdzający wskazał prawidłową osobę, której powierzone zostaną
uprawnienia, zgodnie z ramowymi zasadami zatwierdzonymi przez dyrektora
Wspólnego Przedsięwzięcia. Co więcej, uprawnienia delegowane przewidziane
w umowach (tj. zatwierdzanie wiążących decyzji pod pewnymi warunkami) powierzono
pracownikom Wspólnego Przedsięwzięcia innym niż właściwi urzędnicy zatwierdzający
(tj. urzędnicy odpowiedzialni za daną umowę). Taka praktyki nie została jednak
uwzględniona w ramowych zasadach delegacji uprawnień Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.10.22. Ponadto, w odróżnieniu od obiegu zadań w ramach systemu ABAC,

aplikacja DACC nigdy nie została poddana audytowi wewnętrznemu, aby skontrolować,
czy prawa poszczególnych użytkowników do zatwierdzania transakcji pokrywają się
z uprawnieniami powierzonymi pracownikom. Tym samym istnieje duże ryzyko, że
przypadki niezgodności wynikające z naruszenia zasad Wspólnego Przedsięwzięcia
w zakresie delegacji uprawnień nie zostaną wykryte bądź ich skutki nie zostaną
zniwelowane.

3.10.23. Choć Wspólne Przedsięwzięcie w 2016 r. zaczęło korzystać z aplikacji

informatycznej DACC w celu zarządzania zobowiązaniami prawnymi i umowami
(a w 2020 r. korzystało z niej również w przypadku umów pierwotnych), w związku
z czym stanowi ona dodatkowe źródło danych księgowych i finansowych, od 2013 r. ani
razu nie dokonano zatwierdzenia systemu księgowego Wspólnego Przedsięwzięcia.
Taka sytuacja jest niezgodna z regulaminem finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia,
na mocy którego w przypadku poważnych zmian wymagane jest każdorazowo
zatwierdzenie systemu księgowego.

3.10.24. Trybunał pragnie zwrócić uwagę na zaplanowany przez Służbę Audytu

Wewnętrznego Komisji audyt, który będzie dotyczyć delegacji uprawnień i wydajności
procesu decyzyjnego we Wspólnym Przedsięwzięciu F4E, a także mechanizmu
współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Audyt ten ma się
rozpocząć z początkiem czerwca 2021 r.

Uwaga dotycząca procedur rekrutacji

3.10.25. W procedurach rekrutacji przeprowadzonych przez Wspólne

Przedsięwzięcie w 2020 r. brakowało przejrzystości na etapie sporządzania ostatecznej
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listy kandydatów, którzy mieli zostać zaproszeni do udziału w kolejnym etapie oceny
(rozmowy i testy pisemne). W szczególności nie jest jasne, w jaki sposób przy
opracowywaniu takiej listy komisja rekrutacyjna uwzględniła kryteria przemawiające
na korzyść kandydatów.

Inne kwestie

3.10.26. Metoda przyjęta przez Wspólne Przedsięwzięcie w celu obliczenia

rocznych wkładów członków za 2020 r. była niezgodna z odnośnymi przepisami
regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia. Zamiast wykorzystać szacunki
przyjęte przez radę zarządzającą, Wspólne Przedsięwzięcie obliczyło wysokość
wkładów na podstawie nieprzyjętego jeszcze wstępnego oszacowania.

3.10.27. Wspólne Przedsięwzięcie korzysta z własnego portalu elektronicznych

zamówień publicznych, który nie jest w pełni zsynchronizowany z narzędziem Komisji.
Dalsze prace F4E w tym zakresie mogą prowadzić do niepotrzebnego zdublowania
inwestycji i wysiłków, jakie Komisja włożyła w opracowanie swojego narzędzia.
Podważyłoby to ponadto zasadę jednego elektronicznego obszaru wymiany danych dla
użytkowników, przewidzianą w unijnym rozporządzeniu finansowym.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.10.28. 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)

2019

Budżet na wykonanie rozdziału 3.4 – Inne wydatki operacyjne jest wykorzystywany na
różne kategorie wydatków (np. wydatki na 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.

zrealizowane

2019

W jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia o dużej wartości początkowo
opublikowane harmonogramy i ostateczne terminy były nierealistyczne. 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.

nie dotyczy
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2019

Wspólne Przedsięwzięcie jest oceniane w trybie rocznym przez panel ekspertów
zewnętrznych. Panel ekspertów wykrył szereg problemów i zagrożeń na poziomie wyższej
kadry kierowniczej i w zakresie kultury korporacyjnej. W przypadku gdy problemy te
pozostaną nierozwiązane, mogą one negatywnie wpłynąć na zdolność pracowników do
skutecznego wypełniania obowiązków.

w trakcie realizacji

2019

W wyniku ograniczeń wprowadzonych w planie zatrudnienia dotyczących pracowników
etatowych Wspólne Przedsięwzięcie w coraz większym zakresie korzysta z pracowników
kontraktowych lub pracowników tymczasowych świadczących usługi w ramach jego
struktur. W 2019 r. liczba tych pracowników osiągnęła już około 62% pracowników
etatowych Wspólnego Przedsięwzięcia. Wspólne Przedsięwzięcie 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 wiąże się
z istotnymi zagrożeniami dla Wspólnego Przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o zachowanie
kluczowych kompetencji, brak jasno zdefiniowanych kanałów rozliczalności, potencjalne
spory sądowe oraz mniejszą wydajność pracowników ze względu na zdecentralizowane
zarządzanie.

w trakcie realizacji
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2019

W 2019 r. rada zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia powołała grupę ad hoc w celu
dokonania przeglądu systemu sprawozdawczości Wspólnego Przedsięwzięcia
i zaproponowania koniecznych zmian. Grupa ta zasugerowała wdrożenie systemu
zarządzania wartością wypracowaną, co rada zarządzająca zatwierdziła w kwietniu
2019 r. 98 Zaproponowany system zarządzania wartością wypracowaną nie uwzględnia
jednak wszystkich zaleceń niezależnych ekspertów 99 i nie zapewnia jasnych informacji co
do tego, jakiego rodzaju postęp techniczny został osiągnięty w stosunku do dotychczas
poniesionych kosztów, biorąc pod uwagę łączne zobowiązania Wspólnego Przedsięwzięcia
dotyczące dostaw na rzecz projektu ITER. Ze względu na znaczenie nowego systemu
zarządzania wartością wypracowaną dla śledzenia wyników, kluczowe jest to, aby Wspólne
Przedsięwzięcie monitorowało skuteczność swojego działania na etapie wdrażania
systemu, oraz by informowało radę zarządzającą o wszelkich pojawiających się istotnych
problemach.

zrealizowane

98

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

99

Siódma ocena roczna przeprowadzona przez niezależną grupę ds. przeglądu (30 listopada 2018 r.), s. 30–31.
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.10.16. Do 3.10.20. Platforma zarządzania umowami dotyczącymi zamówień F4E DACC
(skrótowiec od angielskiego Deviations, Amendments and Contract Changes –
odstępstwa, poprawki i zmiany w umowach dotyczących zamówień) jest elektronicznym
systemem wymiany stworzonym w celu zareagowania na krytyczne zalecenia Służby
Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej wydane w 2014 r. w związku
z modyfikacjami umów dotyczących zamówień. Pierwsza wersja narzędzia została
uruchomiona w 2016 r. w celu ujednolicenia odstępstwa/zmiany i poprawki
(zobowiązania prawnego) oraz zapewnienia kontroli modyfikacji umów dotyczących
zamówień 4FE. Narzędzie stworzono również, aby monitorować koszty zmian umów
względem szacunkowych kosztów w chwili zakończenia przedsięwzięcia oraz rezerw na
ryzyko. W drugim etapie kontynuowano rozwój narzędzia, aby obejmowało ono również
modyfikacje komercyjne (np. wymianę listów), aktywacje komercyjne (np. publikację
opcji) oraz zmiany umów ramowych itp. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19
stworzono w trybie pilnym dodatkowy moduł umożliwiający bezpośrednie podpisywanie
umów przez internet, który to uruchomiono w kwietniu 2020 r. dla umów operacyjnych.
Od początku 2021 r. wprowadzano różne moduły przeznaczone dla zamówień
administracyjnych. Jeżeli chodzi o wymogi techniczne takiego systemu elektronicznego,
F4E opierało się na wymogach określonych w regulaminie finansowym F4E (obecny
art. 88) w związku z ogólnym rozporządzeniem finansowym (obecny art. 148). Na
początku 2021 r. w ramach dorocznej oceny systemu kontroli wewnętrznej F4E
koordynator ds. kontroli wewnętrznej F4E wykrył błędy na etapie podpisywania
niektórych umów operacyjnych w DACC. F4E zidentyfikowało pewne transakcje,
w przypadku których menedżerowie zwracali się do innej osoby o zatwierdzenie
zobowiązania prawnego DACC w ich imieniu. Tego rodzaju czynności nie zostały
przewidziane w wewnętrznych ramach finansowych F4E dotyczących delegowania
i zastępstwa, dlatego też nie są zgodne z regulaminem finansowym F4E.
Chociaż umowy dotyczące zamówień pozostają ważne w świetle hiszpańskiego
i francuskiego prawa, problem ten ujawnił poważne uchybienia w systemach kontroli
wewnętrznej F4E. W rezultacie dyrektor F4E zawarł w swoim rocznym poświadczeniu
wiarygodności za rok 2020 nieokreślone zastrzeżenie wizerunkowe.
Tym niemniej F4E potwierdza, że od 2021 r. Jednostka Audytu Wewnętrznego F4E
rozszerzy zakres swojej dorocznej kontroli praw dostępu do systemu ABAC na DACC.
Ponadto Służba Audytu Wewnętrznego w czerwcu 2021 r. rozpoczęła kontrolę dotyczącą
„Delegowania i wydajności procesów decyzyjnych w F4E oraz mechanizmów współpracy
z DG ENER”. Obydwa działania przyczynią się do zwiększenia aktualnej wiarygodności
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pod względem zgodności z polityką delegowania F4E oraz systemu kontroli
wewnętrznej.
Jednocześnie F4E podjęło natychmiastowe działania naprawcze w celu zaradzenia tym
uchybieniom i zapewnienia, aby nie doszło do powtórzenia wcześniejszych błędów.
Obejmuje to wzmocnienie weryfikacji i kontroli finansowej w ramach DACC oraz
zwiększanie świadomości wśród personelu F4E.
3.10.21. Co się tyczy przewidzianego w umowach dotyczących zamówień przekazywania
uprawnień personelowi innemu niż właściwy urzędnik zatwierdzający, dotyczy to
wyłącznie czynności zwykłej obsługi umowy, a nie jej zmiany. F4E JU zaktualizuje
odpowiednie postanowienie we wzorze umowy.
3.10.22. F4E potwierdza, że walidacja praw użytkowników jest dokonywana przez
osobę trzecią w celu zapewnienia wiarygodności.
3.10.23. F4E potwierdza, że walidacja systemów rachunkowości zostanie uruchomiona
w 2021 r. F4E pragnie jednak podkreślić, że platforma DACC nie jest automatycznie
synchronizowana z systemem ABAC. Wszelkie dane wprowadzone do systemu
rachunkowości są zatwierdzane zgodnie z systemem kontroli wewnętrznej: w celu
zapewnienia jakości danych księgowych prowadzone są kontrole ex-ante i ex-post.
3.10.25. F4E nadal rozwijało swoje procesy rekrutacji. Od początku 2021 r. obejmują
one ocenę aplikacji ujętą w pełni ilościowo.
3.10.26. F4E przyjęło środki służące zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu tego
problemu, w szczególności zatwierdzanie projektu jednolitego dokumentu
programowego na następny rok przez ostatnią Radę Zarządzającą danego roku.
3.10.27. F4E podjęło decyzję o wprowadzeniu komercyjnego, gotowego narzędzia do
elektronicznego składania dokumentów, ponieważ narzędzie Komisji miało
ograniczone zastosowanie (było przeznaczone jedynie dla procedur otwartych),
a ponadto zgłaszano wiele incydentów oraz problemów z jego stabilnością. Gdy
narzędzie oferowane przez Komisje będzie obejmować wszystkie rodzaje postępowań
o udzielenie zamówienia istotne dla F4E, a wskaźnik incydentów spadnie, F4E będzie
oceniać możliwość przeniesienia się na zestaw narzędzi Komisji i podejmie decyzje
w oparciu o wymogi operacyjne F4E. Ponadto komercyjne, gotowe narzędzie F4E jest
w pełni zgodne z przepisami unijnej dyrektywy o zamówieniach publicznych. Zapewnia
ono bezpłatny elektroniczny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych
publikowanych przez F4E i jest zintegrowane z elektronicznymi ogłoszeniami
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o zamówieniu i stroną TED, na której publikowane są ogłoszenia o zamówieniach
publicznych F4E.
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Mihails
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