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Wspólne przedsięwzięcia UE w kontekście kontroli
Trybunału

5

Wprowadzenie
1.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem finansów

UE 1. Działając w tym charakterze, odgrywa on rolę 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 2021. Sprawozdanie ma następującą strukturę:
o

w rozdziale 1 omówiono wspólne przedsięwzięcia, w tym zmiany wprowadzone
w 2021 r., i charakter przeprowadzonej kontroli;

o

w rozdziale 2 przedstawiono ogólne wyniki kontroli oraz analizę sytuacji kadrowej
we wspólnych przedsięwzięciach;

o

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

1.4. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola wspólnych
przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r. potwierdziła

1

Art. 285–287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016,
s. 1).
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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 dziewięciu
wspólnych przedsięwzięć;

o

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

1.5. W punktach przedstawiających inne kwestie i w objaśnieniach uzupełniających

Trybunał zwrócił uwagę na obszary istotne dla czytelników, a w swoich uwagach
wskazał obszary wymagające poprawy. Kwestie te nie podważają opinii pokontrolnych
Trybunału.
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Wspólne przedsięwzięcia UE
1.6. Wspólne przedsięwzięcia działają na zasadzie partnerstwa między Komisją

a przedstawicielami danej branży i – w niektórych przypadkach – podmiotami
badawczymi lub organizacjami międzyrządowymi oraz państwami uczestniczącymi.
Głównym ich celem jest wspieranie działań mających na celu przełożenie wiedzy
naukowej na przełomowe innowacje rynkowe w oparciu o strategiczną wizję
podzielaną przez partnerów branżowych i badawczych. Ponadto powinny one pomóc
sprostać wyzwaniom społecznym w Europie, które obecnie nie są w wystarczającym
stopniu przedmiotem uwagi ze strony branż przemysłowych.

Wspólne przedsięwzięcia działające w oparciu o wieloletnie
programy unijne w zakresie badań naukowych i innowacji
Ewolucja wspólnych przedsięwzięć działających w ramach unijnych
programów w zakresie badań naukowych i innowacji

1.7. Wspólne przedsięwzięcia działające w ramach programów w zakresie badań

naukowych i innowacji finansowanych z wieloletnich ram finansowych (WRF) mają
osobowość prawną i przyjmują własne plany badań i innowacji w swoich strategicznych
obszarach działalności. Plany te są wdrażane za pośrednictwem naborów wniosków
bądź postępowań o udzielenie zamówienia.

1.8. Na rys. 1.1 poniżej ukazano ewolucję wspólnych przedsięwzięć – od momentu
utworzenia pierwszych sześciu z nich na podstawie siódmego programu ramowego
(7PR) w zakresie badań i rozwoju technologicznego (WRF na lata 2007–2013), przez
program „Horyzont 2020” (WRF na lata 2014–2020), aż po programy „Horyzont
Europa” i „Cyfrowa Europa” (WRF na lata 2021–2027).
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Rys. 1.1 – Wspólne przedsięwzięcia UE – ewolucja w czasie
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne
przedsięwzięcia.

1.9. Wspólne przedsięwzięcia działające na podstawie WRF na lata 2021–2027

realizują strategie badań naukowych i innowacji w obszarach transportu, energii,
ochrony zdrowia, bioprzemysłu, podzespołów i układów elektronicznych, obliczeń
superkomputerowych i systemów sieciowych. Zostały one ustanowione na mocy
rozporządzeń Rady wspomnianych poniżej.

1.10. W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy ustanawiający

dziewięć wspólnych przedsięwzięć na okres do 31 grudnia 2031 r., które mają za
zadanie wdrażać działania w ramach programu „Horyzont Europa” – wieloletniego
programu w zakresie badań naukowych i innowacji finansowanego z WRF na lata
2021–2027 2. Wspólne przedsięwzięcia działające w ramach tego programu mają być
w głównej mierze bardziej ukierunkowane na osiąganie celów i powinny zawierać
2

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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bardziej ambitne partnerstwa z odnośnymi sektorami przemysłu niż miało to miejsce
w poprzednich programach. Siedem wspólnych przedsięwzięć, które działały już
w ramach programu „Horyzont 2020” (SESAR, ECSEL, IMI2, „Czyste Niebo 2”, FCH2,
Shift2Rail i BBI), będzie kontynuować swoją działalność, ale jako nowe podmioty
prawne pod zmienioną nazwą i ze zmodyfikowanym zakresem obowiązków. Ponadto
utworzono dwa nowe podmioty: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci
i Usług (SNS) oraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie
Globalnego Zdrowia (GH), które zastąpiło Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami
rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych.

1.11. W maju 2021 r. na mocy osobnego rozporządzenia3 ustanowione zostało

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC). Te trzy
nowe wspólne przedsięwzięcia (SNS, GH i ECCC) zostaną skontrolowane po raz
pierwszy po tym, jak uzyskają autonomię finansową, co ma nastąpić w 2023 r.

1.12. W lipcu 2021 r. na podstawie WRF na lata 2021–2027 Rada przyjęła nowe

rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich
Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) 4, wydłużające okres jego funkcjonowania do
31 grudnia 2033 r. EuroHPC otrzyma dodatkowe środki w wysokości około 2 mld euro
z programu „Cyfrowa Europa ” oraz 200 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF),
które mają zostać przeznaczone na zakup, uruchomienie, modernizację i eksploatację
infrastruktury na potrzeby superkomputerów i komputerów kwantowych.

1.13. Ponadto w lutym 2022 r. Komisja zaproponowała przekształcenie

w przyszłości Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych
(KDT) we Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów i powierzenie mu dodatkowych
obowiązków w zakresie wdrażania działań na rzecz budowania zdolności w ramach
inicjatywy „Czipy dla Europy” realizowanej w WRF na lata 2021–2027. Będzie ono
korzystało ze środków z programu „Cyfrowa Europa”, aby wspierać rozwój

3

Rozporządzenie (UE) 2021/887 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające Europejskie Centrum
Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie
Cyberbezpieczeństwa oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji.

4

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1173 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali i uchylające
rozporządzenie (UE) 2018/1488.
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innowacyjnych technologii półprzewodnikowych nowej generacji oraz zwiększyć
zdolności produkcyjne w zakresie półprzewodników w Unii 5.

Wkłady na rzecz wspólnych przedsięwzięć działających w ramach
unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji

1.14. Wszyscy członkowie wnoszą wkład na rzecz finansowania działań wspólnych

przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji. Komisja ze swojej strony
zapewnia środki finansowe z unijnych programów w zakresie badań naukowych
i innowacji z przeznaczeniem na współfinansowanie programów realizowanych przez
wspólne przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji. Prywatni
członkowie z branży i prywatni członkowie badawczy wnoszą z kolei wkłady rzeczowe,
wdrażając działania wspólnych przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji,
na rzecz których inwestują własne zasoby finansowe i kadrowe oraz aktywa
i technologie. W niektórych przypadkach państwa uczestniczące lub organizacje
międzyrządowe wnoszą również wkład finansowy na rzecz działalności wspólnych
przedsięwzięć. Zarówno UE, jak i członkowie prywatni wnoszą wkłady pieniężne w tej
samej wysokości na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnych przedsięwzięć.
Wyjątek stanowi EuroHPC. Ponadto podmioty prawne lub państwa pragnące wesprzeć
realizację celów konkretnego wspólnego przedsięwzięcia w określonym obszarze
badań naukowych mogą zawnioskować o przyznanie im statusu członka
stowarzyszonego lub wnoszącego wkład partnera.

1.15. Na rys. 1.2 przedstawiono wkłady członków na rzecz wspólnych

przedsięwzięć w poprzednich WRF (na lata 2014–2020) i bieżących WRF (na lata 2021–
2027), określone w odnośnych rozporządzeniach ustanawiających, z uwzględnieniem
przekształcenia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii
Cyfrowych (KDT) we Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów, zgodnie z wnioskiem
Komisji. W WRF na lata 2021–2027 największy wzrost budżetu odnotowano
w przypadku EuroHPC i proponowanego przyszłego Wspólnego Przedsięwzięcia na
rzecz Czipów. EuroHPC i KDT otrzymują wkłady finansowe od państw uczestniczących,
rozwiązanie to przewidziano również w przypadku przyszłego Wspólnego
Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

5

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2085
ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”
w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, COM(2022) 47 final z dnia
8.2.2022 r.
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Rys. 1.2 – Wkłady członków (w tym wkłady pieniężne) na rzecz
wspólnych przedsięwzięć w ramach unijnych programów w zakresie
badań naukowych i innowacji (w mln euro) 6
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.16. Co do zasady członkowie prywatni są zobowiązani do wniesienia wkładów

rzeczowych o określonej minimalnej wartości. Mają one postać wkładów rzeczowych
na rzecz działalności operacyjnej oraz, w większości przypadków, wkładów rzeczowych
na rzecz działalności dodatkowej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w ramce 2.1.

1.17. Jak pokazano na rys. 1.3, w WRF na lata 2021–2027 głównymi źródłami

finansowania wspólnych przedsięwzięć są programy „Horyzont Europa” i „Cyfrowa
Europa”, w ramach których przewidziano łącznie 15,1 mld euro na dofinansowanie
działalności wspólnych przedsięwzięć w zakresie badań naukowych i innowacji.
Wspólne przedsięwzięcia wdrażają 11,6 mld euro, co stanowi około 12% łącznego
budżetu programu „Horyzont Europa” wynoszącego 95,5 mld euro. Ponadto EuroHPC
oraz proponowane Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów będą realizować duże
projekty w zakresie budowania zdolności, uruchamiania infrastruktury i inwestycji
związane ze strategią jednolitego rynku cyfrowego dla Europy w ramach programu
„Cyfrowa Europa” 7. Te dwa wspólne przedsięwzięcia otrzymają środki unijne

6

Na rys. 1.2 ukazano kwoty wyszczególnione w Jednolitym Akcie Podstawowym,
z uwzględnieniem proponowanej przez Komisję zmiany polegającej na przekształceniu KDT
we Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów. W momencie sporządzania niniejszego
sprawozdania przez Trybunał wniosek dotyczący proponowanej zmiany rozporządzenia nie
został jeszcze przyjęty.

7

Rozporządzenie (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa
Europa”.
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w wysokości 3,4 mld euro z programu „Cyfrowa Europa”, co stanowi 39% łącznych
środków w ramach tego programu (8,6 mld euro) przeznaczonych na wdrażanie tych
działań.

1.18. W poprzednich WRF na lata 2014–2020 (program „Horyzont 2020”

i instrument „Łącząc Europę”) środki unijne na rzecz wspólnych przedsięwzięć
w wysokości 7,6 mld euro miały przyczynić się do pozyskania 12,2 mld euro (tj. 161%)
na realizację projektów z zakresu badań naukowych i innowacji o przybliżonej wartości
19,8 mld euro w obszarach działalności wspólnych przedsięwzięć. Kwota ta obejmuje
bezpośrednie wkłady państw uczestniczących i organizacji międzynarodowych
(zob. tabela 2.1). W nowych WRF na lata 2021–2027 (programy „Horyzont Europa” i
„Cyfrowa Europa”) środki unijne na rzecz wspólnych przedsięwzięć w wysokości
15,1 mld euro mają przyczynić się do pozyskania 19,1 mld euro (tj. 126%) na realizację
projektów z zakresu badań naukowych i innowacji o przybliżonej wartości 34,2 mld
euro w obszarach działalności wspólnych przedsięwzięć. Kwota ta obejmuje
bezpośrednie wkłady państw uczestniczących i organizacji międzynarodowych
(zob. tabela 1.3). Ten względnie mniejszy efekt mnożnikowy jest spowodowany
głównie wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.

Rys. 1.3 – Łączna kwota wkładów na rzecz wspólnych przedsięwzięć
i wkłady wniesione przez pozostałych członków pozyskane dzięki temu
finansowaniu8
WRF 2014–2020

ŁĄCZNE ZASOBY FINANSOWE

WRF 2021–2027

ŁĄCZNE ZASOBY FINANSOWE
WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
34,1 MLD EURO

WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
19,8 MLD EURO

WKŁAD

WKŁAD

POZOSTAŁYCH
CZŁONKÓW
12,2 MLD EURO

„HORYZONT 2020”
76,4 MLD EURO

POZOSTAŁYCH
CZŁONKÓW
19,1 MLD EURO

„HORYZONT EUROPA”
95,5 MLD EURO
PROGRAM
„CYFROWA EUROPA”
8,6 MLD EURO

WKŁAD

PIENIĘŻNY UE
7,6 MLD EURO

WKŁAD

PIENIĘŻNY UE
15,1 MLD EURO

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

8

Na rys. 1.2 ukazano kwoty wyszczególnione w Jednolitym Akcie Podstawowym,
z uwzględnieniem proponowanej przez Komisję zmiany polegającej na przekształceniu KDT
we Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów. W momencie sporządzania niniejszego
sprawozdania przez Trybunał wniosek dotyczący proponowanej zmiany rozporządzenia nie
został jeszcze przyjęty.

13

Modele zarządzania we wspólnych przedsięwzięciach działających
w ramach unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji

1.19. Aby zapewnić ścisłą współpracę i koordynację działań z partnerami

i zainteresowanymi podmiotami, wspólne przedsięwzięcia mają rozbudowaną
strukturę zarządzania, na którą składa się zazwyczaj rada zarządzająca, organ doradczy
do spraw naukowych, grupa przedstawicieli państw oraz grupy zainteresowanych
podmiotów działające w danym obszarze badań.

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

każde z nich przyjęło odmienne podejście w zakresie badań naukowych i innowacji,
które są prowadzone w różnych sektorach powiązanych z różnymi rynkami. Większość
wspólnych przedsięwzięć (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS i EU-Rail) działa w oparciu
o model dwustronny, polegający na tym, że Komisja i prywatni członkowie z danej
branży oraz prywatni członkowie badawczy mają swoich przedstawicieli w radzie
zarządzającej i wnoszą wkłady na rzecz działalności operacyjnej danego wspólnego
przedsięwzięcia. W czterech wspólnych przedsięwzięciach przyjęto z kolei model
trójstronny, zgodnie z którym w skład rady zarządzającej wchodzą również państwa
uczestniczące (w przypadku KDT i EuroHPC) lub czołowe organizacje międzyrządowe
w danej dziedzinie (w przypadku SESAR i GH), które wnoszą wkłady na rzecz
działalności tych przedsięwzięć.

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

1.21. Porozumienie w sprawie międzynarodowego eksperymentalnego reaktora

termojądrowego (ITER) weszło w życie 24 października 2007 r. i z prawnego punktu
widzenia tego samego dnia powstała Międzynarodowa Organizacja Energii
Termojądrowej (ITER-IO). ITER-IO odpowiada za realizację projektu ITER. Jej siedziba
mieści się w Saint-Paul-lès-Durance (we Francji), natomiast główne instalacje do
syntezy jądrowej są budowane w Cadarache (we Francji).

1.22. W projekt ITER zaangażowanych jest siedmiu międzynarodowych partnerów:
UE – reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 9,

9

Członkami Euratomu są państwa członkowskie UE oraz, do 2020 r., państwa stowarzyszone:
Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo.

14
Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie. UE 10 odgrywa
wiodącą rolę w projekcie i wzięła na siebie 45,4% kosztów budowy. Udział finansowy
każdego z pozostałych członków projektu ITER wynosi około 9,1%. Powyższy podział
ulegnie zmianie w operacyjnej fazie testów jądrowych, w ramach której wkład UE na
pokrycie kosztów działalności będzie wynosił 34% 11. Zgodnie z przewidywaniami UE
w okresie do 2035 r. łączna wysokość środków niezbędnych do realizacji zobowiązań
zaciągniętych przez nią w porozumieniu w sprawie ITER oraz do przeprowadzenia
powiązanych działań wyniesie 18,2 mld euro (według wartości bieżących) 12.

1.23. Członkowie ITER-IO, za pośrednictwem agencji krajowych, wnoszą wkład na

rzecz projektu głównie poprzez dostarczanie komponentów, sprzętu i materiałów oraz
udostępnianie budynków i świadczenie usług bezpośrednio dla ITER-IO (wkłady
rzeczowe). Przekazują również wkłady finansowe (pieniężne) do budżetu ITER-IO.
Członkowie ITER wspólnie odpowiadają za produkcję kluczowych komponentów
reaktora, a podział zadań w tym zakresie został dokonany z uwzględnieniem interesów
poszczególnych członków, jak również mając na uwadze ich zdolności techniczne
i przemysłowe 13.

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 europejska agencja wewnętrzna. Jednym z jego głównych zadań jest
zarządzanie unijnym wkładem w realizację projektu ITER. Ponadto F4E koordynuje
działania i przeprowadza niezbędne procedury zamówieniowe w celu przygotowania
do budowy demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej wraz z instalacjami. F4E jest
finansowane głównie przez Euratom (około 80%) oraz Francję (około 20%), gdzie
powstaje reaktor ITER.

1.25. Jak wynika z bieżących szacunków Komisji, łączna pula środków z Euratomu

konieczna do tego, by F4E mogło sfinansować europejską część realizacji projektu ITER
i powiązane działania wynosi 15 mld euro (w wartościach bieżących) do 2035 r. Zakłada

10

Państwa członkowskie UE oraz, do 2020 r., państwa stowarzyszone Szwajcaria
i Zjednoczone Królestwo.

11

Dokumenty ITER pt. „Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation,
Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions” i „Cost Sharing for all
Phases of the ITER Project”.

12

Dane szacunkowe na podstawie komunikatu Komisji COM(2017) 319 oraz powiązanego
dokumentu roboczego służb Komisji SWD(2017) 232, tabela 4.

13

ITER.org.
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się, że Francja jako kraj przyjmujący oraz państwa członkowskie Euratomu (w tym
Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo do 2020 r.) wniosą dodatkowy wkład w wysokości
3,2 mld euro 14.

1.26. Z dniem 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE

i z Euratomu. Umowa o handlu i współpracy między UE (Euratomem) a Zjednoczonym
Królestwem została uzgodniona 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z jej zapisami Zjednoczone
Królestwo uczestniczy i przyczynia się do realizacji programów UE wymienionych
w Protokole I, w tym programu badawczo-szkoleniowego Euratomu i działań ITER
prowadzonych przez F4E. Ponieważ jednak stronom nie udało się podpisać Protokołu,
Zjednoczone Królestwo w dalszym ciągu nie bierze udziału w programie badawczoszkoleniowym Euratomu i działaniach ITER prowadzonych przez F4E. Tym samym nie
jest też ono obecnie członkiem F4E.

Budżet na płatności i zasoby kadrowe wspólnych przedsięwzięć
w roku budżetowym 2021

1.27. W 2021 r. łączny budżet (środki na płatności) wszystkich wspólnych

przedsięwzięć wyniósł 1,7 mld euro (w 2020 r. – 2,3 mld euro), z czego budżet na
płatności F4E opiewał na 0,8 mld euro (w 2020 r. – 0,8 mld euro). Spadek budżetu na
płatności w 2021 r. wynikał z tego, że w tym roku wspólne przedsięwzięcia korzystały
głównie z niewykorzystanych środków na płatności przeniesionych z poprzednich lat na
2021 r., aby ukończyć zadania przewidziane w programie „Horyzont 2020”. Nie
otrzymały też jeszcze środków z przeznaczeniem na płatności zaliczkowe na rzecz
projektów w ramach nowego programu z kolejnych WRF. W tabeli 1.1 przedstawiono
ogólne informacje na temat obszarów badań naukowych i innowacji poszczególnych
wspólnych przedsięwzięć, jak również dane dotyczące ich budżetów na płatności
i zasobów kadrowych na rok budżetowy 2021.

14

Dane szacunkowe na podstawie komunikatu Komisji COM(2017) 319 oraz powiązanego
dokumentu roboczego służb Komisji SWD(2017) 232, tabela 4.
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Tabela 1.1 – Budżety na płatności i zasoby kadrowe wspólnych
przedsięwzięć w 2021 r.
Wspólne przedsięwzięcie

Obszar badań

Łączna liczba
pracowników na
koniec 2021 r.
Ostateczny
Ostateczny
(pracownicy
budżet na
budżet na
tymczasowi
2021 r.
2020 r.
(w mln euro) i kontraktowi oraz (w mln euro)
oddelegowani
eksperci krajowi)

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

Program badań
i innowacji,
w ramach którego
dokonano płatności
w 2021 r.

Nadzorująca DG

SESAR

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

Zarządzanie ruchem lotniczym

44,6

37

119,5

38

Horyzont 2020, CEF
(1)

DG MOVE

CA

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Ekologicznego Lotnictwa

Proekologiczne samoloty

89,3

42

356,6

43

Horyzont 2020

DG RTD

IHI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Innowacje w ochronie zdrowia
Ochronie Zdrowia

207,1

50

241,6

53

7PR, Horyzont 2020

DG RTD

Clean H2

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Czystego Wodoru

50

27

101,3

29

7PR, Horyzont 2020

DG RTD

KDT

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Podzespoły i układy elektroniczne
Kluczowych Technologii Cyfrowych

155,8

29

212,5

29

7PR, Horyzont 2020

DG CNECT

CBE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Biotechnologicznej Europy Opartej
na Obiegu Zamkniętym

Bioprzemysł oparty na obiegu
zamkniętym

127,2

22

191,2

23

Horyzont 2020

DG RTD

EU-Rail

Wspólne Europejskie
Przedsięwzięcie Kolejowe

Ruch kolejowy w Europie

42,7

19

75,8

24

Horyzont 2020

DG MOVE

EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie
w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali

Superkomputery i przetwarzanie
dużych zbiorów danych

207,5

15

181,5

11

Horyzont 2020, CEF
(1)

DG CNECT

F4E

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Realizacji Projektu ITER i Rozwoju
Energii Termojądrowej

Rozwijanie syntezy jądrowej
i wykazanie, że może ona
stanowić źródło energii

764,6

441

816,4

435

Euratom

DG ENER

Technologie ogniw paliwowych
i technologie wodorowe

(1) W WRF 2013–2020 EuroHPC otrzymało 100 mln euro, a SESAR około 10 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

1.28. Na koniec 2021 r. we wspólnych przedsięwzięciach działających w ramach

unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji zatrudnionych było 234
pracowników (zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych) oraz
ośmiu oddelegowanych ekspertów krajowych (w 2020 r. – 250 pracowników). We
Wspólnym Przedsięwzięciu F4E zatrudnionych było 439 pracowników (urzędników,
pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych) oraz
dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych (w 2020 r. – 435 pracowników).
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Mechanizmy budżetowe i mechanizmy udzielania absolutorium
są zharmonizowane w przypadku wszystkich wspólnych
przedsięwzięć

1.29. Za coroczne procedury budżetowe i procedurę udzielania absolutorium dla

wspólnych przedsięwzięć odpowiadają Parlament Europejski i Rada. Przebieg
procedury udzielania absolutorium przedstawiono na rys. 1.4.

Rys. 1.4 – 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

Do końca marca roku
n+2

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

Przyjęcie sprawozdań
Parlamentu na sesji
plenarnej – Parlament
decyduje o udzieleniu
absolutorium lub jego
odroczeniu
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Kontrola przeprowadzona przez
Trybunał
Trybunał wydaje poświadczenie wiarygodności dla każdego
wspólnego przedsięwzięcia

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

roczne sprawozdania finansowe wszystkich dziewięciu wspólnych przedsięwzięć
za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.

1.31. 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 uwagi
pokontrolne (zob. rozdział 3), które nie podważają opinii pokontrolnych.

1.32. W myśl przepisów 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 2021 r.

Podejście kontrolne Trybunału opiera się na ocenie
najważniejszych czynników ryzyka

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

zidentyfikowane kluczowe czynniki ryzyka. Przy przeprowadzaniu kontroli rocznych
sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2021 r. oraz transakcji leżących
u ich podstaw Trybunał wziął pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę ryzyka za
2021 r., której wyniki omówiono pokrótce poniżej.
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Ryzyko dla wiarygodności sprawozdań finansowych było na poziomie
niskim do średniego

1.34. 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. W przypadku
EuroHPC Trybunał uznał, że ryzyko jest średnie, co wynikało z braku jak dotychczas
ustanowionych procedur w zakresie księgowania aktywów i zarządzania nimi oraz
w zakresie sprawozdawczości, poświadczania i zatwierdzania wkładów rzeczowych
wniesionych przez członków.

Ryzyko dla legalności i prawidłowości dochodów było ogólnie niskie

1.35. Na dochody wspólnych przedsięwzięć w 2021 r. złożyły się głównie wkłady

finansowe z budżetów Komisji przeznaczonych na program „Horyzont 2020” i Euratom,
w związku z czym ryzyko dla legalności i prawidłowości dochodów jest niskie
w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć. Zgodnie z rozporządzeniami
ustanawiającymi wspólne przedsięwzięcia budżety i wynikające z nich dochody są
uzgadniane z władzami budżetowymi w ramach dorocznej procedury planowania
budżetu.

Ryzyko dla legalności i prawidłowości wydatków administracyjnych było
ogólnie niskie

1.36. Płatności z tytułu wynagrodzeń oraz płatności administracyjne mają

zazwyczaj rutynowy charakter. Co więcej, za zarządzanie wynagrodzeniami odpowiada
Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych 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).
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Ryzyko dla legalności i prawidłowości wydatków operacyjnych było
ogólnie średnie

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

dotacji ryzyko oceniono jako średnie, gdyż płatności te dokonywane są na podstawie
skomplikowanych deklaracji kosztów poniesionych przez beneficjentów. Ponadto
w przypadku płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach programu
„Horyzont 2020”poświadczenia sprawozdania finansowego są wymagane od
beneficjentów dopiero na etapie płatności końcowych (zgodnie z zasadą wzajemnego
zaufania). 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. Ponieważ ostatni
nabór wniosków w przypadku działań w ramach programu „Horyzont 2020” musiał
zostać ogłoszony najpóźniej w grudniu 2020 r., w 2021 r. we wspólnych
przedsięwzięciach nie wystąpiło ryzyko dotyczące nieprawidłowego udzielenia dotacji.
W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC ryzyko to uznano jednak za średnie,
ponieważ w 2021 r. w dalszym ciągu ogłaszało ono nabory wniosków na istotną skalę.

1.38. W przypadku wydatków z tytułu zawartych umów lub postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego ryzyko oceniono zasadniczo jako niskie
w odniesieniu do tych wspólnych przedsięwzięć, które realizują działania w zakresie
badań naukowych i innowacji, co wynikało z ograniczonej liczby prowadzonych przez
nie postępowań tego typu. Ryzyko to uznano natomiast za średnie w przypadku
Wspólnych Przedsięwzięć F4E i EuroHPC ze względu na skomplikowane postępowania
o udzielenie zamówień o dużej wartości.

Ryzyko dla zarządzania budżetem było na poziomie niskim do średniego

1.39. Ryzyko to uznano za średnie w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia

EuroHPC z uwagi na uchybienia zaobserwowane w procesie planowania
i monitorowania budżetu, jak również ze względu na złożoność i wieloletni charakter
zawieranych przez nie umów i udzielanych dotacji. Oceniono je również jako średnie
w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia F4E z uwagi na złożone postępowania
o udzielenie zamówień o dużej wartości. W przypadku wszystkich pozostałych
wspólnych przedsięwzięć ryzyko to oceniono jako niskie.
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Inne rodzaje ryzyka

1.40. Pandemia COVID-19 utrudniła Trybunałowi prowadzenie prac kontrolnych.

W wielu przypadkach ograniczenia w podróżowaniu oraz przyjęte we wspólnych
przedsięwzięciach i przez beneficjentów rozwiązania w zakresie pracy zdalnej
uniemożliwiły kontrolerom przeprowadzenie kontroli na miejscu, uzyskanie oryginałów
dokumentów i przeprowadzenie wywiadów bezpośrednio z pracownikami jednostek
kontrolowanych. Z tego względu większość prac kontrolnych została przeprowadzona
w drodze przeglądu dokumentacji oraz wywiadów w formie zdalnej. Wprawdzie
niemożność odbycia kontroli na miejscu może zwiększyć ryzyko niewykrycia
nieprawidłowości, jednak dowody, które Trybunał uzyskał od jednostek
kontrolowanych, pozwoliły mu sfinalizować prace kontrolne i sformułować istotne
wnioski.

Trybunał zgłasza przypadki podejrzenia nadużycia finansowego
właściwym organom UE

1.41. W sprawach dotyczących przypadków podejrzenia nadużycia finansowego

i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe UE Trybunał
współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
natomiast w sprawach związanych z przypadkami podejrzenia popełnienia
przestępstwa naruszającego interesy finansowe UE zwraca się do Prokuratury
Europejskiej (EPPO). Trybunał powiadamia OLAF i EPPO o wszelkich podejrzeniach,
które powziął w toku prowadzonych prac kontrolnych, mimo że celem jego kontroli nie
jest konkretnie poszukiwanie nadużyć finansowych. W odniesieniu do roku
finansowego 2021 skierował on do OLAF / EPPO jedno powiadomienie.

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

1.42. 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, w odniesieniu do płatności wspólnych
przedsięwzięć z tytułu umów o udzielenie dotacji. W 2020 i 2021 r. przeanalizowano
wyniki tego przeglądu. Jak opisano w odnośnych rozdziałach sprawozdań rocznych
Trybunału 15, przegląd ten wykazał utrzymujące się uchybienia pod względem jakości
15

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
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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 z poziomem błędu podanym
w sprawozdaniu rocznym Trybunału w odniesieniu do wydatków Komisji na badania
naukowe 16.

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

o udzielenie dotacji dokonanych przez osiem wspólnych przedsięwzięć, które wdrażały
projekty w ramach programu „Horyzont 2020” i 7PR, Trybunał uzyskał pożądany
poziom pewności poprzez uzupełnienie audytów ex post o szczegółową kontrolę
(badanie bezpośrednie) na poziomie beneficjentów w odniesieniu do próby 32
transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie dotacji. które 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 przez te wspólne przedsięwzięcia w 2021 r.

1.44. 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)

poziom błędu rezydualnego obliczony odrębnie dla każdego wspólnego
przedsięwzięcia na podstawie wyników audytów ex post przeprowadzonych
przez Wspólną Służbę Audytu Komisji w odniesieniu do płatności z tytułu umów
o udzielenie dotacji. Trybunał dokonał także analizy poprawności i kompletności
obliczeń reprezentatywnego poziomu błędu i poziomu błędu rezydualnego;

niż w przypadku metody obliczeniowej stosowanej przez Trybunał – reprezentatywny
odsetek błędu w poszczególnych objętych audytem transakcjach w ramach programu
„Horyzont 2020” jest obliczany 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.
16

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. Korekty te nie są natomiast uwzględniane w poziomie błędu obliczanym
przez Trybunał.
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b)

wspólny poziom błędu obliczony na podstawie wyników przeprowadzonego
przez Trybunał bezpośredniego badania płatności z tytułu umów o udzielenie
dotacji;

c)

ustalenia dotyczące transakcji poszczególnych wspólnych przedsięwzięć
w ramach badania bezpośredniego przeprowadzonego przez Trybunał.

24

Przegląd wyników kontroli

25

Wprowadzenie
2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono przegląd wyników przeprowadzonej

przez Trybunał dorocznej kontroli wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy 2021,
w tym analizę zagadnienia przekrojowego dotyczącego problemów kadrowych, a także
wyniki innych prac kontrolnych dotyczących wspólnych przedsięwzięć
przeprowadzonych przez Trybunał w odnośnym roku. Na podstawie swoich prac
kontrolnych Trybunał sugeruje szereg działań, które powinny podjąć wspólne
przedsięwzięcia.
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W następstwie dorocznej kontroli za
2021 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 2021 r. oraz transakcji leżących u ich podstaw nie wykazała żadnych
istotnych kwestii problematycznych, 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 2021 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. Wspólne Przedsięwzięcie F4E aktualizuje na bieżąco szacowany łączny koszt

zrealizowania swoich zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz projektu ITER, który
w 2021 r. oceniło na 18,3 mld euro (w wartościach z 2021 r.). Punkt „Objaśnienie
uzupełniające” został zamieszczony przez Trybunał, aby zwrócić uwagę na fakt, że
wszelkie ewentualne zmiany w kluczowych założeniach dotyczących szacowanych
kosztów i ekspozycji na ryzyko 17 mogą prowadzić do znacznego wzrostu kosztów lub do

17

Ekspozycja na ryzyko to szacowana wartość skutków ryzyka pomnożona przez
prawdopodobieństwo wystąpienia określonych czynników ryzyka w przypadku danego
działania.
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dalszych opóźnień w realizacji projektu ITER18. Jeśli chodzi o terminy realizacji i koszty
projektu ITER, znaczny wpływ mogą mieć na nie następujące zdarzenia: nowe założenia
w przypadku projektu ITER, planowane na I kw. 2023 r., w których uwzględnione
zostaną skutki pandemii COVID-19; opóźnienia w dostawie komponentów oraz sankcje
nałożone na Rosję (która jest członkiem projektu ITER); będąca w toku procedura
zatwierdzenia przez francuski organ ds. bezpieczeństwa jądrowego montażu
komponentów kanału tokamaka, a także spodziewana rewizja szacunkowego kosztu
kompleksu komór gorących.

Podane przez wspólne przedsięwzięcia informacje w związku z agresją na
Ukrainę

2.5. Zgodnie z przyjętą przez Komisję regułą rachunkowości nr 19 dotyczącą zdarzeń
po dniu sprawozdawczym inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r.,
jest zdarzeniem niewymagającym dokonania korekt w odniesieniu do rozliczeń za
2021 r. W oparciu o roczne sprawozdania finansowe wszystkich wspólnych
przedsięwzięć i na podstawie faktów i okoliczności w momencie sporządzania tych
sprawozdań nie można wiarygodnie oszacować, jaki wpływ finansowy na wspólne
przedsięwzięcia będzie miała rosyjska agresja na Ukrainę.

2.6. Trybunał pragnie jednak zwrócić uwagę na fakt, że Rosja jest członkiem ITER-IO

i że ciążą na niej obowiązki dostarczenia do miejsca budowy reaktora (Cadarache we
Francji) szeregu komponentów na potrzeby projektu ITER, a także przekazywania
rocznych składek na rzecz ITER-IO. Wiąże się z tym zatem ryzyko opóźnień i wzrostu
kosztów w przypadku projektu ITER.

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

2.7. 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 2021 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

18

Objaśnienie uzupełniające ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię, która nie została
w istotny sposób zniekształcona w sprawozdaniu finansowym, ale ma zasadnicze znaczenie
dla zrozumienia tego sprawozdania przez odbiorców.
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Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości
płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych
wszystkich wspólnych przedsięwzięć

2.8. 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 2021 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

2.9. 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 2019–2021.

Rys. 2.1 – Zmiany w opiniach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć (lata 2019–2021)
Płatności
Dochody
Sprawozdanie finansowe

2019

2020

2021
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
2.10. Nie podważając swoich własnych opinii pokontrolnych, Trybunał sformułował

różne uwagi, aby uwypuklić kwestie wymagające wprowadzenia usprawnień
w obszarach legalności i prawidłowości transakcji, zarządzania budżetem i finansami,
wkładów rzeczowych pozostałych członków, systemu kontroli i monitorowania
w odniesieniu do płatności oraz zasobów kadrowych. Podsumowanie tych uwag,
omówionych szczegółowo w rozdziale 3, przedstawiono poniżej.

Nieuwzględnienie składek do systemu emerytalnego UE
należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców

2.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo finansowane

z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część składek
należnych od pracodawcy, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami bez
dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 19. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach wspólnych
przedsięwzięć ani nie wystąpiła formalnie o płatności, wspólne przedsięwzięcia (i ich
poprzednicy) nie odprowadziły jak dotąd takich składek.

2.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od nich jako pracodawców.
Wysokość tę oblicza się na podstawie odsetka dochodów bez dotacji z budżetu UE
w całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 20. Za dochody bez dotacji z budżetu UE

19

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

20

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
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uznaje się również wkłady pieniężne państw uczestniczących, które są udostępniane
poza budżetem UE. W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody obliczania
wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca do budżetu
UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych przepisach
regulaminu pracowniczego 21. W Jednolitym Akcie Podstawowym 22 stwierdzono
jednak, że koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między Unię
i pozostałych członków wspólnego przedsięwzięcia; ze statutu EuroHPC23 wynika, że UE
powinna pokrywać 100% kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia;
z kolei w myśl statutu F4E 24 wkłady członków na poczet kosztów administracyjnych
(dochodów administracyjnych) Wspólnego Przedsięwzięcia nie przekraczają 10% tych
kosztów. Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko powstania
odmiennych interpretacji co do wysokości składki należnej od wspólnych przedsięwzięć
jako pracodawców, o różnym wpływie finansowym.

Działanie 1
Zgodnie z art. 83a ust. 2 regulaminu pracowniczego wspólne przedsięwzięcia jako
pracodawcy powinny odprowadzać należną od nich część składki do unijnego
programu emerytalnego po ogłoszeniu przez Komisję rocznej wysokości składki.
W tym kontekście wspólne przedsięwzięcia powinny porozumieć się z Komisją
w sprawie dążenia – w momencie przedstawiania wniosków zmieniających
stosowne akty prawne – do ściślejszego uzgodnienia przepisów regulaminu
pracowniczego i zapisów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne
wspólne przedsięwzięcia, jeśli chodzi o wysokość składek wpłacanych przez
pracodawców do systemu emerytalnego UE.

podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.
21

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

22

Art. 28 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085.

23

Motyw 22 i art. 15 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173.

24

Art. 12 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia F4E stanowiącego załącznik do rozporządzenia
ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie F4E oraz art. 2 i 3 załącznika II do statutu
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E.
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Brak zharmonizowanej definicji „kosztów administracyjnych”
we wspólnych przedsięwzięciach

2.13. Jednolity Akt Podstawowy25 stanowi, że „koszty administracyjne” powinny

być pokrywane z wkładów finansowych, dzielonych równo w skali rocznej między UE
i pozostałych członków. Ze względu na brak jednolitej definicji „kosztów
administracyjnych” poszczególne wspólne przedsięwzięcia stosowały jednak własne
metody obliczania wkładów finansowych członków, co miało wpływ na kwoty
dochodów budżetowych, o jakie do nich występowały. Choć co do zasady za podstawę
do obliczenia „kosztów administracyjnych” wspólne przedsięwzięcia przyjmują
ostateczny budżet na płatności w danym roku, nie ma zharmonizowanego podejścia co
do klasyfikacji w tej kategorii pewnych rodzajów wydatków, takich jak wydatki na
konsultacje, badania, analizy, ewaluacje czy pomoc techniczną.

Działanie 2
Wspólne przedsięwzięcia działające w oparciu o Jednolity Akt Podstawowy
powinny opracować wspólne wytyczne zawierające jednolitą definicję kosztów
administracyjnych, które to koszty powinny służyć za podstawę do obliczania
dorocznych wkładów finansowych członków.

Środki na program badań naukowych i innowacji wspólnych
przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020” są w pełni
przydzielone, ale znaczna liczba projektów zostanie
sfinalizowana w okresie programowania nowych WRF

2.14. W ramach programu „Horyzont 2020” UE przekazuje na rzecz wspólnych

przedsięwzięć wkłady pieniężne, podczas gdy członkowie prywatni przekazują
dwojakiego rodzaju wkłady rzeczowe, inwestując swoje zasoby finansowe i kadrowe
oraz aktywa i technologie (zob. ramka 2.1). Państwa uczestniczące wnoszą wkłady
pieniężne bezpośrednio na rzecz beneficjentów mających siedzibę w danym państwie
uczestniczącym.

25

Art. 28 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085.
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Ramka 2.1
Wkłady rzeczowe członków prywatnych na rzecz
działalności operacyjnej wspólnych przedsięwzięć

Wkłady rzeczowe członków prywatnych na rzecz
działalności dodatkowej

Jak przewidziano w rozporządzeniach
ustanawiających wspólne przedsięwzięcia, wszyscy
członkowie prywatni są zobowiązani wnieść wkład
o określonej minimalnej wartości na poczet kosztów
projektów danego wspólnego przedsięwzięcia
z zakresu badań naukowych i innowacji. W ramach
programu „Horyzont 2020” ten wkład na rzecz
działalności operacyjnej 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. W ramach programów „Horyzont Europa”
i „Cyfrowa Europa” wkład ten odpowiada z kolei
kosztom kwalifikowalnym poniesionym przez
członków prywatnych w związku z wdrażaniem
działań wspólnych przedsięwzięć, pomniejszonym
o wkłady wspólnego przedsięwzięcia i państw
uczestniczących bądź jakikolwiek inny wkład UE na
poczet tych kosztów. Łączna kwota poświadczonych
i zatwierdzonych wkładów na rzecz działalności
operacyjnej jest ujmowana w rocznych
sprawozdaniach finansowych wspólnych
przedsięwzięć.

W ramach programu „Horyzont 2020” członkowie
prywatni niektórych wspólnych przedsięwzięć
(„Czyste Niebo”, FCH, BBI, S2R) muszą ponadto
przekazać minimalne wkłady rzeczowe na poczet
kosztów działalności dodatkowej, która wykracza
poza program prac danego wspólnego
przedsięwzięcia, lecz przyczynia się do realizacji jego
ogólnych celów. W ramach programu „Horyzont
Europa” wkłady te obejmują również
niekwalifikowalne koszty działań sfinansowane
bezpośrednio przez dane wspólne przedsięwzięcie,
pomniejszone o jakikolwiek inny wkład UE na poczet
tych kosztów. Członkowie prywatni są zobowiązani
przekazywać wkłady na rzecz działalności
dodatkowej w uzupełnieniu do wkładów na rzecz
działalności operacyjnej, ale ich minimalne kwoty nie
są ustalone. Kwoty wkładów na rzecz działalności
dodatkowej określa się w rocznych planach działań
dodatkowych wspólnych przedsięwzięć. Łączna
kwota poświadczonych i zatwierdzonych wkładów
rzeczowych na działalność dodatkową jest podawana
w informacji dodatkowej do sprawozdań
finansowych wspólnych przedsięwzięć. W związku
z tym wkłady te nie podlegają kontroli przez
Trybunał Obrachunkowy.

2.15. Po tym, jak okres funkcjonowania danego wspólnego przedsięwzięcia

zostanie wydłużony na mocy kolejnych WRF, nie jest ono związane żadnymi terminami
na zrealizowanie projektów finansowanych z poprzednich WRF. W tabeli 2.1
przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez członków na rzecz działań
w ramach programu „Horyzont 2020” realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia
znajdujące się w takiej sytuacji według stanu na koniec 2021 r. Na koniec 2021 r., który
był ósmym rokiem wdrażania programu „Horyzont 2020”, wskaźnik wykonania w tych
wspólnych przedsięwzięciach w odniesieniu do wkładów członków wyniósł średnio
73% wartości docelowych z uwzględnieniem wkładów rzeczowych na rzecz działalności
dodatkowej i 64 % z wyłączeniem tych wkładów. Oznacza to, że znaczna liczba
projektów z programu „Horyzont 2020” zostanie sfinalizowana w nowych WRF na lata
2021–2027.
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Tabela 2.1 – WRF na lata 2014–2020: łączna kwota wkładów wniesionych
przez członków (w mln euro)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i decyzjami
prawnymi)
Wkł. rzeczowe na
Wkłady
dział. op. i wkł.
pieniężne
pieniężne wniesione
wniesione
przez innych
przez UE
członków (1)
(a)
(b)

Wkł. rzeczowe
na dział. dod.
Łącznie
wniesione
(d)=
przez innych
(a)+(b)+(c)
członków (2)
(c)

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wspólne
przedsięwzięcia
w ramach
programu
„Horyzont 2020”

Zatwierdzone
Zgłoszone, ale
Wkłady wkł. rzeczowe na niezatwierdzone
pieniężne dział. op. i wkł. wkł. rzeczowe na
pieniężne
dział. op.
wniesione
przez UE wniesione przez wniesione przez
innych członków innych członków
(e)
(f)
(g)

Wkł.
rzeczowe
na dział.
dod.
(h)

Łącznie
(i) =
(e)+(f)+(g)+(h)

Wskaźnik osiągnięcia Wskaźnik osiągnięcia
docelowej wartości
docelowej wartości
wkładów
wkładów (bez wkł.
(z uwzględnieniem
rzeczowych na dział.
wkł. rzeczowych na
dod.)
dział. dod.)
(k) = ((e)+(f)+(g)) /
(j) = (i) / (d)
((a)+(b))

536,2

447,8

87,1

nie dot.

1 071,0

nie dot.

78%

1 536,0

608,7

242,5

1 290,0

3 677,2

93%

80%

3 276,0

SESAR
Czyste Niebo 2 –
CA
IMI 2 - IHI

838,0

638,2

251,0

nie dot.

1 727,2

nie dot.

53%

1 045,0
4 012,5
3 565,0
868,0
1 444,0
19 533,2

FCH 2 – Clean H2
ECSEL – KDT
BBI – CBE
S2R – EU-RAIL
EuroHPC (3)
Łącznie

545,5
1 058,1
728,2
339,2
307,0
5 888,2

50,0
322,8
70,1
189,6
120,3
2 447,5

51,3
968,2
79,9
96,4
17,2
1 793,6

1 039,0
nie dot.
1 646,5
208,8
nie dot.
4 184,3

1 685,8
2 349,1
2 524,7
834,0
444,5
14 313,6

161%
nie dot.
71%
96%
nie dot.
73%

85%
59%
66%
84%
31%
64%

585,0

789,0

nie dot.

1 374,0

1 755,0

1 228,5

965,3

3 948,8

1 638,0

1 638,0

nie dot.

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

95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 340,6

285,0
nie dot.
2 225,4
120,0
nie dot.
3 595,7

(1) Wkłady rzeczowe i pieniężne wniesione przez państwa uczestniczące / organizacje międzynarodowe na poczet działalności operacyjnej wspólnego przedsięwzięcia.
(2) Wkłady rzeczowe na rzecz działalności dodatkowej poza planem prac wspólnych przedsięwzięć.
(3) W przypadku EuroHPC wkład UE obejmuje 100 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

2.16. Jak wynika z tabeli 2.1, na koniec 2021 r. 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”. Różnice te wynikają po części z tego, że
wspólne przedsięwzięcia prowadzą działalność w różnych obszarach badań
naukowych. Przykładowo wskaźnik osiągnięcia przez IHI docelowej wartości wkładów
członków jest stosunkowo niski. Wynika to jednak z długiego okresu wdrażania
projektów podyktowanego charakterem badań dotyczących innowacji w ochronie
zdrowia, a także ze skali działalności globalnych konsorcjów wdrażających te projekty.
W rezultacie w nadchodzących latach IHI wciąż będzie musiało wypłacić 84,3 mln euro
z tytułu projektów realizowanych w ramach 7PR. W przypadku IHI rosnąca liczba
projektów wdrażanych jednocześnie w ramach wielu programów finansowanych
z WRF stwarza ryzyko, że zasoby administracyjne konieczne do efektywnego
zarządzania tymi środkami okażą się niewystarczające. Jeśli chodzi o KDT, niższy
wskaźnik osiągnięcia docelowej wartości wkładów nie stanowi problemu, ponieważ
pozostali członkowie zagwarantowali w pełni swoje wkłady rzeczowe na rzecz
działalności operacyjnej poprzez podpisanie umów o udzielenie dotacji, jak pokazano
w tabeli 2.2.

2.17. Na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zaciągnęło już

zobowiązania w wysokości 180 mln euro na sfinansowanie w 50% dotacji na badania
naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”, co stanowi minimalną
wartość docelową określoną w rozporządzeniu ustanawiającym 26. Pozostałe 50%
łącznych kosztów projektów jest finansowane przez państwa uczestniczące,
26

Art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2018/1488.
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a członkowie prywatni przekazują jedynie wkłady dodatkowe, wykraczające ponad
maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach dotacji. Jak dotychczas zgłosili oni wkłady
rzeczowe w wysokości jedynie 4,2 mln euro. Istnieje zatem duże ryzyko, że kwota
wkładów członków prywatnych w wysokości 420 mln euro, określona
w rozporządzeniu ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie, nie zostanie osiągnięta do
końca okresu wdrażania projektów finansowanych z dotacji. Co więcej, Wspólne
Przedsięwzięcie wciąż nie posiada wiarygodnych procedur poświadczania
i zatwierdzania wkładów rzeczowych wniesionych przez członków prywatnych
i państwa uczestniczące. Jako jedyne nie posiada też strategicznego planu wdrażania,
w którym przedstawiono by, jak osiągnąć zakładany poziom wkładów od pozostałych
członków.

Działanie 3
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC powinno wdrożyć wiarygodne procedury
poświadczania i zatwierdzania wkładów rzeczowych oraz opracować strategiczny
plan wdrażania obejmujący realistyczne cele pośrednie i doroczne wartości
docelowe w odniesieniu do wkładów od państw uczestniczących i członków
prywatnych na poziomie poszczególnych programów.

2.18. Jak pokazano w tabeli 2.2, według stanu na koniec 2021 r. wszystkie wspólne

przedsięwzięcia udzieliły już zamówień lub podpisały umowy o udzielenie dotacji na
rzecz projektów na kwotę 100% maksymalnego wkładu pieniężnego UE dostępnego na
dofinansowanie ich działań w ramach programu „Horyzont 2020”. Jednocześnie
pozostali członkowie wspólnych przedsięwzięć (członkowie prywatni, państwa
uczestniczące i organizacje międzynarodowe) zobowiązali się przekazać wkłady
rzeczowe na rzecz tych projektów, podpisując umowy o udzielenie dotacji. Niektóre
wspólne przedsięwzięcia (IHI, Clean H2, KDT i EU-Rail) spodziewają się pozyskać od
członków prywatnych większe kwoty niż minimalne wielkości wkładów rzeczowych na
rzecz działalności operacyjnej określone w odnośnych rozporządzeniach
ustanawiających lub decyzjach. Jako że wszystkie nabory wniosków w ramach
programu „Horyzont 2020” zakończyły się z końcem 2020 r., w przypadku wspólnych
przedsięwzięć CBE i EuroHPC istnieje z kolei duże ryzyko, że do końca okresu realizacji
projektów finansowanych z dotacji z tego programu nie uda się im osiągnąć
minimalnych wartości wkładów rzeczowych na rzecz działalności operacyjnej od
członków prywatnych.
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Tabela 2.2 – WRF na lata 2014–2020: wkłady członków przeznaczone na
koszty operacyjne (w mln euro)
Wkłady członków na poczet kosztów operacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym
i decyzjami prawnymi)

Łącznie

1 344,8

1 716,0

1 189,6

2 905,6

1 595,0
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 308,8

1 595,0
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 044,9

3 190,0
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 353,7

Wspólne
przedsięwzięcia
w ramach
programu
„Horyzont 2020”
SESAR
Czyste Niebo 2 –
CA
IMI 2 - IHI
FCH 2 – Clean H2
ECSEL – KDT (2)
BBI – CBE (3)
S2R – EU-RAIL
EuroHPC (2) (4)
Łącznie

Przyznane
dofinansowanie UE

%

Wkł. rzeczowe na
dział. op. i wkł.
pieniężne
wniesione przez
innych członków
(szacunki)
713,4

%

Łącznie

90%

Wskaźnik wdrożenia
programu

Min. wkł.
rzeczowe na dział.
Maksymalny
op. i wkł.
wkład
pieniężne
pieniężny UE wniesione przez
innych członków
(1)
555,8
789,0

Podpisane umowy o udzielenie dotacji i udzielone zamówienia
(według stanu na 31.12.2021 r.)

554,3

100%

1 267,7

94%

1 707,5

100%

1 175,8

99%

2 883,3

99%

1 452,1
646,0
1 169,7
815,0
384,5
425,6
7 154,7

91%
100%
100%
100%
100%
100%
98%

1 520,7
158,3
3 548,8
266,6
572,6
451,5
8 407,7

95%
208%
127%
56%
170%
57%
105%

2 972,8
804,3
4 718,5
1 081,6
957,1
877,1
15 562,4

93%
111%
119%
84%
133%
72%
101%

(1) Określone jako minimalne wartości docelowe w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia.
(2) Wkłady innych członków obejmują wkłady państw uczestniczących i członków prywatnych.
(3) Wartości docelowe wkładów rzeczowych na rzecz działalności operacyjnej uzgodnione w rocznych planach prac Wspólnego Przedsięwzięcia + zmniejszona
kwota wkładów pieniężnych na działalność operacyjną.
(4) Państwa uczestniczące finansują część kosztów niepokrytą przez UE, a członkowie prywatni przekazują jedynie wkłady dodatkowe, wykraczające ponad
maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach dotacji.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

MŚP i nowi beneficjenci są bardziej narażeni na popełnianie
błędów w kosztach osobowych

2.19. Podobnie jak w poprzednich latach, kontrole przeprowadzone przez Trybunał

w 2021 r. na poziomie beneficjentów wykazały błędy systemowe, głównie w zakresie
kosztów osobowych. Trybunał zwrócił już uwagę w sprawozdaniach rocznych za
poprzednie lata 27 i w sprawozdaniu specjalnym nr 28/2018, że metodyka obliczania
kosztów osobowych w ramach programu „Horyzont 2020” stała się pod pewnymi
względami bardziej złożona, co poskutkowało wzrostem ryzyka wystąpienia błędów.
Jeśli chodzi o płatności z tytułu udzielenia dotacji za 2021 r., główne przyczyny
wykrytych błędów były następujące:
o

27

koszty podwykonawstwa nieprawidłowo zadeklarowane jako bezpośrednie koszty
osobowe,

Sprawozdanie roczne za 2017 r., pkt 5.34; sprawozdanie roczne za2018 r., pkt 5.16;
sprawozdanie roczne za 2019 r., pkt 4.11; sprawozdanie roczne za 2020 r., pkt 4.13, oraz
sprawozdanie roczne za 2021 r., pkt 4.12–4.16.
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o

nieprawidłowe wyliczenie stawek godzinowych i wykorzystanie danych
dotyczących planowanych kosztów do ustalenia stawek kosztów jednostkowych,

o

uwzględnienie godzin przepracowanych poza okresem sprawozdawczym,

o

zadeklarowanie bezpośrednich kosztów osobowych w odniesieniu do osoby, która
nie była zatrudniona przez beneficjenta ani z którą nie zawarto bezpośrednio
umowy w ramach projektu.

2.20. Jedna ze strategii wspólnych przedsięwzięć w celu wsparcia badań

naukowych w Europie polega na zwiększeniu udziału w tych badaniach podmiotów
z sektora prywatnego, w szczególności MŚP i nowych beneficjentów. Przeprowadzona
przez Trybunał na poziomie beneficjentów bezpośrednia kontrola płatności z tytułu
umów o udzielenie dotacji wykazała jednak, że spośród 10 beneficjentów z sektora
prywatnego, w przypadku których stwierdzono błędy kwantyfikowalne, około 90%
wszystkich wykrytych błędów przypadało na sześć MŚP.

2.21. Komisja udostępnia narzędzie dotyczące kosztów osobowych (Personnel
Costs Wizard), ułatwiające uczestnikom sprawozdawczość w tym zakresie,
i systematycznie promuje jego stosowanie.

Działanie 4
Wspólne przedsięwzięcia powinny wzmocnić swoje systemy kontroli wewnętrznej
w obliczu większego ryzyka w przypadku MŚP i nowych beneficjentów, a także
zdecydowanie zachęcać pewne kategorie beneficjentów, które są bardziej
narażone na występowanie błędów, takie jak MŚP i nowi beneficjenci, do
korzystania z narzędzia Personnel Costs Wizard.
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Wspólne przedsięwzięcia w większości
przypadków podejmują działania
w odpowiedzi na uwagi sformułowane
przez Trybunał w poprzednich latach
2.22. 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.

2.23. W ramce 2.2 przedstawiono w zarysie, w jaki sposób Trybunał ocenia stan

wdrożenia działań podjętych w następstwie uwag zgłoszonych w poprzednich latach.

38

Ramka 2.2
Ocena stanu wdrożenia działań podjętych w związku z uwagami
z ubiegłych lat
Zrealizowane
Wspólne przedsięwzięcie wprowadziło rozsądne usprawnienia w odpowiedzi na
uwagi Trybunału.
W trakcie realizacji
Wspólne przedsięwzięcie zaczęło wprowadzać rozsądne usprawnienia
w odpowiedzi na uwagi Trybunału. Proces ten się jednak jeszcze nie zakończył
bądź wprowadzone usprawnienia stanowią jedynie częściowo odpowiedź na
uwagi Trybunału.
Niepodjęte
Wspólne przedsięwzięcie nie podjęło działań w odpowiedzi na uwagi Trybunału
bądź podjęte przez nie działania naprawcze są w znacznym stopniu nieadekwatne.
Nie dotyczy
Uwaga przestała być aktualna, ponieważ w jej miejsce przyjęto nową uwagę
obejmującą dodatkowe elementy naprawcze, bądź zmienił się zakres działalności
wspólnego przedsięwzięcia lub kontekst prawny, w którym ono funkcjonuje.
Status ten jest przyznawany także w sytuacji, gdy koszt zrealizowania działań
naprawczych przewyższa korzyści.

2.24. Jak pokazano na rys. 2.2, w 2021 r. podjęto działania naprawcze

w odniesieniu do 24 uwag, w przypadku których do końca 2020 r. nie poczyniono
wystarczających kroków. Według stanu na koniec 2021 r. w odniesieniu do 18 uwag
(75%) działania te ukończono lub uwagi przestały być aktualne, natomiast w przypadku
6 uwag (25 %) działania były w toku lub nie poczyniono jeszcze odpowiednich
wysiłków 28.

28

Uwaga: Jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia SESAR, IHI, Clean H2, KDT i EU-Rail, w czasie
kontroli za 2021 r. ukończyły one działania naprawcze w odniesieniu do wszystkich uwag
z poprzednich lat.
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Rys. 2.2 – Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w odpowiedzi
na uwagi z poprzednich lat
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wspólne przedsięwzięcia stoją
w obliczu problemów kadrowych
Metodyka przekrojowego przeglądu dokonanego przez
Trybunał

2.25. W 2021 r. Trybunał przeanalizował sytuację kadrową we wspólnych

przedsięwzięciach działających w ramach programu „Horyzont 2020”. Analiza ta
obejmowała korzystanie z umów o świadczenie usług przez pracowników
tymczasowych i innych pracowników, jak również plany kadrowe Komisji w przypadku
nowych wspólnych przedsięwzięć ustanowionych w WRF na lata 2021–2027. Na
podstawie wyników tej analizy Trybunał przedstawił odnośne skutki i ryzyko.
W odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia F4E przeprowadził on osobną analizę
sytuacji kadrowej, której rezultaty zaprezentowano pod koniec niniejszego rozdziału.

2.26. Analiza Trybunału opiera się na danych pochodzących z finansowego systemu
e-dotacji Komisji oraz z rocznych sprawozdań zarządczych wspólnych przedsięwzięć.
Dane te zostały uzupełnione o informacje uzyskane w drodze wywiadów
z pracownikami wspólnych przedsięwzięć i Komisji oraz analizy dokumentów i danych
dotyczących pracowników. Na potrzeby analizy dokonano również porównania sytuacji
we wspólnych przedsięwzięciach z sytuacją w agencjach wykonawczych, zwłaszcza
w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), która wdraża
podobne programy jak wspólne przedsięwzięcia.

2.27. Na podstawie danych i dokumentów dotyczących lat 2018–2021 uzyskanych
od wspólnych przedsięwzięć Trybunał obliczył kilka kluczowych, podstawowych
wskaźników, które zapewniają użyteczne informacje na temat sytuacji kadrowej we
wspólnych przedsięwzięciach. Oprócz tego posiłkował się również uwagami
z poprzednich lat istotnymi w tym kontekście.

W latach 2018–2021 sytuacja kadrowa we wspólnych
przedsięwzięciach była trudna

2.28. Aby zrealizować swoje cele, zgodnie z zasadą kontroli wewnętrznej nr 429
wspólne przedsięwzięcia powinny w widoczny sposób angażować się w działania

29

Ramy kontroli wewnętrznej Komisji.
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mające na celu pozyskanie i utrzymanie kompetentnych osób oraz dbać o ich rozwój.
W związku z tym kierownictwo powinno zdefiniować kompetencje niezbędne do
osiągnięcia celów wspólnego przedsięwzięcia i dokonywać ich regularnej oceny,
a także – w razie potrzeby – podejmować działania, by wyeliminować ewentualne
braki. Aby zagwarantować ciągłość działania, należy ustalić zasady delegowania
uprawnień w przypadku działań operacyjnych i transakcji finansowych.

2.29. W okresie objętym analizą wspólne przedsięwzięcia oceniały ryzyko

w zakresie zasobów kadrowych jako średnie do wysokiego. Było to związane głównie
z ryzykiem, że – ze względu na rosnące obciążenie pracą, stosunkowo dużą rotację
pracowników oraz uzależnienie od wiedzy eksperckiej posiadanej przez kilkoro
członków personelu – w razie wystąpienia takiej potrzeby niedostępna być może
wystarczająca liczba pracowników o odpowiednich kompetencjach.

2.30. W latach 2018–2021 średni poziom rotacji pracowników we wszystkich

wspólnych przedsięwzięciach z wyjątkiem F4E wynosił 10–12% rocznie. Najwyższe
poziomy w tym okresie zaobserwowano w przypadku CBE i EU-Rail (odpowiednio 15%
i 19%). Dla porównania wskaźnik rotacji pracowników w REA w 2021 r. wynosił 6%. Jak
wynika z informacji udzielonych przez wspólne przedsięwzięcia, przyczyną tej sytuacji
są przede wszystkim bardziej konkurencyjne warunki zatrudnienia i lepsze możliwości
rozwoju kariery bezpośrednio w Komisji i w agencjach wykonawczych. Przykładowo,
z uwagi na ograniczony okres funkcjonowania, wspólne przedsięwzięcia mogą
zaoferować pracownikom umowę o pracę na czas nieokreślony dopiero po siedmiu
latach, a nie po trzech, jak ma to miejsce w przypadku innych organów UE (np.
agencji). Ponadto pracownicy na czas określony i pracownicy kontraktowi zatrudnieni
we wspólnych przedsięwzięciach mogą, w ramach mobilności między agencjami,
składać podania na wakaty opublikowane przez inne organy UE.

2.31. W analizowanym okresie średni odsetek pracowników tymczasowych

w ogólnej liczbie pracowników etatowych wszystkich wspólnych przedsięwzięć
z wyjątkiem F4E był wysoki i wynosił około 11% w ujęciu rocznym. Najwyższe poziomy
odnotowano w przypadku wspólnych przedsięwzięć CA, CBE i EU-Rail (odpowiednio
13%, 19% i 18%). Dla porównania w 2021 r. odsetek pracowników tymczasowych
w REA wynosił zaledwie 1%. Przyczyną niezmiennie wysokiego odsetka pracowników
tymczasowych we wspólnych przedsięwzięciach była w większości przypadków duża
rotacja personelu, a także konieczność zastąpienia pracowników etatowych na
długoterminowych zwolnieniach lekarskich lub biorących udział w procedurach
rekrutacyjnych (CBE, EU-Rail). Może się to wiązać z istotnymi zagrożeniami dla
wspólnych przedsięwzięć, jeżeli chodzi o zachowanie kluczowych kompetencji,
niejasno zdefiniowaną rozliczalność, potencjalne spory sądowe oraz mniejszą
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wydajność pracowników. Zagrożenia te mogą mieć negatywny wpływ na ogólne wyniki
osiągane przez wspólne przedsięwzięcia.

2.32. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na obciążenie pracą we wspólnych

przedsięwzięciach, jest stosunkowo duża liczba beneficjentów w konsorcjach
wdrażających projekty, co wymaga od wspólnych przedsięwzięć przeprowadzania
wielu kontroli wewnętrznych w odniesieniu do zestawień wydatków przedkładanych
przez takie konsorcja. W okresie objętym analizą pojedynczy projekt był wdrażany
średnio przez 21 beneficjentów (w przypadku CA i KDT było to odpowiednio 42 i 40
beneficjentów), podczas gdy w REA w 2021 r. projekt wdrażało średnio jedynie sześciu
beneficjentów.

Na koniec 2021 r. kluczowe stanowiska w EuroHPC wciąż były
nieobsadzone

2.33. Trybunał już w 2020 r. zauważył, że sytuacja kadrowa we Wspólnym

Przedsięwzięciu EuroHPC była niepewna, a w szczególności że powinno ono obsadzić
kluczowe stanowiska administracyjne 30. Niemniej jednak do końca 2021 r. nie
rozpoczęło ono jeszcze rekrutacji na stanowisko kierownika ds. administracji i finansów
ani nie zdołało zakończyć naboru na siedem priorytetowych stanowisk
administracyjnych, co wynikało z opóźnionego zatwierdzenia nowego rozporządzenia
ustanawiającego w lipcu tego roku. Wspólne Przedsięwzięcie miało ponadto tylko
dwóch doświadczonych specjalistów ds. projektów, odpowiedzialnych za
przygotowanie dużych projektów infrastrukturalnych i działań badawczych oraz
zarządzanie nimi w poprzednich i bieżących WRF. Brak kluczowych pracowników może
mieć negatywny wpływ na ciągłość działania Wspólnego Przedsięwzięcia i na
osiągnięcie przez nie celów, zwłaszcza zważywszy na bardzo techniczny charakter
projektów oraz potrzebę wysoce wykwalifikowanych pracowników dysponujących
bardzo szczegółową wiedzą.

Działanie 5
EuroHPC powinno obsadzić kluczowe stanowiska, które są niezbędne, aby
zapewnić zarządzanie finansami i kontrolę wewnętrzną oraz ciągłość działania
i osiągnięcie najważniejszych celów operacyjnych.

30

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych
przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2020, pkt 3.9.17.
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Wspólne przedsięwzięcia mogłyby zostać w większym stopniu
zaangażowane w proces planowania zasobów kadrowych na
WRF 2021–2027

2.34. Wspólne przedsięwzięcia są niezależne i ponoszą odpowiedzialność za swoje

procedury naboru, w tym za określenie potrzeb kadrowych i zapotrzebowania na
określone kompetencje. Ich dyrektorzy wykonawczy są zobowiązani do ustanowienia
biura programowego realizującego pod ich zwierzchnictwem wszelkie zadania
pomocnicze wynikające z rozporządzeń dotyczących wspólnych przedsięwzięć. Biuro to
powinno składać się z członków personelu wspólnego przedsięwzięcia i zapewniać
wsparcie na potrzeby odpowiedniego systemu księgowego, zarządzać realizacją
programów prac wspólnego przedsięwzięcia, udzielać terminowych informacji oraz
wspierać członków i grupy doradcze wspólnego przedsięwzięcia 31.

2.35. Wspólne przedsięwzięcia poinformowały, że planowanie ich zasobów

kadrowych na okres obowiązywania WRF 2021–2027 zostało przeprowadzone
samodzielnie przez Komisję, a mianowicie przez dyrekcję generalną nadzorującą dane
wspólne przedsięwzięcie i DG BUDG. Na podstawie wyników tego planowania ustalono
zasoby kadrowe dla każdego wspólnego przedsięwzięcia, określone w ocenach
skutków finansowych zawartych we wnioskach Komisji w sprawie odnośnych
rozporządzeń Rady 32. W tym kontekście należy również zauważyć, że Komisja jest
zobowiązana do podejmowania decyzji co do liczby pracowników w organach UE na
podstawie stabilnych założeń. Co więcej, liczba pracowników zatrudnionych na czas
określony i pracowników kontraktowych we wspólnych przedsięwzięciach
przewidziana we wnioskach Komisji została wnikliwie przeanalizowana przez Radę,
zanim przyjęła ona nowe rozporządzenia ustanawiające wspólne przedsięwzięcia
w WRF na lata 2021–2027.

2.36. Oceny skutków finansowych służą jako punkt odniesienia przez cały okres

programowania w dyskusjach na temat liczby pracowników w rocznym planie
zatrudnienia. Określona jest w nich maksymalna liczba pracowników w ujęciu rocznym
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy – EPC) w rozbiciu na kategorie
(pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi, oddelegowani
eksperci krajowi) oraz grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania. Większość wspólnych
przedsięwzięć poinformowała, że po tym, jak zakończony został wewnętrzny proces
planowania budżetu i zasobów kadrowych, ich kierownictwo nie zostało zaproszone do

31

Art. 19 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 i art. 9 rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173.

32

COM(2021) 87 final z 23.2.2021 i COM(2020) 569 final z 18.9.2020.
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udziału w negocjacjach pomiędzy nadzorującą DG i DG BUDG. Zauważyły również, że
nie otrzymały wyczerpujących informacji na temat modelu wydajności pracy
stosowanego przez Komisję w celu określenia wielkości zasobów kadrowych
koniecznych do wdrażania programów w nowych WRF ani na temat tego, na jakiej
podstawie ograniczono liczbę pracowników pomimo jednoczesnego zwiększenia
budżetu do wykonania. Wspólne przedsięwzięcia są niezależne i odpowiadają za
realizację swoich programów prac, w związku z czym Trybunał jest zdania, że mogłyby
one zostać w większym stopniu zaangażowane w proces planowania zasobów
kadrowych na okres obowiązywania WRF 2021–2027.

Wspólne przedsięwzięcia nie posiadają wspólnych narzędzi ani
wytycznych dotyczących szacowania zasobów kadrowych

2.37. Dyrektor wykonawczy wspólnego przedsięwzięcia powinien zapewniać

zrównoważone i skuteczne zarządzanie podległą mu jednostką oraz sprawną realizację
programu prac, a także przygotowywać i przedkładać radzie zarządzającej do przyjęcia
projekt rocznego budżetu oraz plan zatrudnienia 33.

2.38. Obecnie wspólne przedsięwzięcia nie posiadają narzędzia do rejestracji czasu
pracy z podziałem na zadania. Z tego względu każdego roku przydział pracowników do
określonych zadań odbywa się na podstawie szacunków, a nie w oparciu o czas
faktycznie poświęcony na dane zadanie w ciągu roku. Brak narzędzia do rejestracji
czasu pracy wiąże się z ryzykiem, że szacunki dotyczące zapotrzebowania kadrowego
nie będą dostatecznie wiarygodne, co może prowadzić do nieefektywnej alokacji
zasobów pomiędzy poszczególne działania w ramach organizacji.

Działanie 6
Wspólne przedsięwzięcia powinny wdrożyć system rejestracji czasu pracy, co
pozwoli im uzyskać obiektywne dane na temat faktycznego wykorzystania
zasobów kadrowych w rozbiciu na poszczególne działania.

2.39. Większość wspólnych przedsięwzięć dokonała analizy potrzeb kadrowych na
okres obowiązywania nowych WRF (często z pomocą zewnętrznego eksperta)
i udostępniła te rezultaty nadzorującej DG. W analizach tych brakowało jednak
sformalizowanej, wspólnej metodyki, która umożliwiłaby oszacowanie potrzeb
kadrowych (w tym zapotrzebowania na niezbędne kompetencje) w poszczególnych
33

Art. 19 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 i art. 9 rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173.

45
działach. Taka metodyka ułatwiłaby wspólnym przedsięwzięciom opracowanie
obiektywnych i dobrze zaprojektowanych wskaźników obciążenia pracą, tak aby
zapewnić optymalną alokację zasobów w całej organizacji. Ze względu na brak
metodyki wspólne przedsięwzięcia będą w dalszym ciągu stosować różne procedury,
które mogą być postrzegane jako niekompletne lub tendencyjne.

Działanie 7
Wspólne przedsięwzięcia powinny opracować sformalizowany model bądź
wytyczne wskazujące, jak oszacować potrzeby kadrowe (w tym zapotrzebowanie
na niezbędne kompetencje) w rozbiciu na obszary działalności i działy, aby
zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych.

Niedociągnięcia w modelu planowania zasobów kadrowych
zastosowanym w przypadku wspólnych przedsięwzięć w WRF
na lata 2021–2027
Komisja zaplanowała zasoby kadrowe wspólnych przedsięwzięć, nie
uwzględniwszy informacji na temat ich dodatkowych zadań

2.40. Jak pokazano na rys. 2.3, wspólne przedsięwzięcia działające w ramach

programu „Horyzont 2020” miały osiągnąć średnią wydajność pracy na poziomie
zarządzania 28 mln euro z budżetu na zobowiązania w przeliczeniu na ekwiwalent
pełnego czasu pracy (EPC). Wartość tę obliczono dla każdego wspólnego
przedsięwzięcia, dzieląc wkład finansowy UE na jego rzecz ustalony w odnośnym
rozporządzeniu ustanawiającym (wyrażony w bieżących cenach zobowiązań) przez
liczbę pracowników w 2020 r. wyrażoną w EPC. W przypadku wspólnych przedsięwzięć
ustanowionych na WRF 2021–2027 Komisja za cel postawiła sobie utrzymanie przez
cały okres obowiązywania tych WRF średniej wydajności pracy na poziomie zbliżonym
do tego, jaki obowiązywał we wcześniejszym programie „Horyzont 2020”.
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Rys. 2.3 – Zasoby kadrowe i cele w zakresie wydajności pracy
w przypadku wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont
2020”
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

2.41. Komisja zaplanowała zasoby kadrowe nowych wspólnych przedsięwzięć

ustanowionych w ramach programu „Horyzont Europa”, korzystając z podobnego
modelu wydajności pracy, przy czym wartość docelową dla poszczególnych wspólnych
przedsięwzięć obliczono, dzieląc wkład finansowy UE na ich rzecz (ustalony
w Jednolitym Akcie Podstawowym, w cenach stałych z 2020 r.) przez ostateczną liczbę
pracowników wspólnych przedsięwzięć wyrażoną w EPC (zob. rys. 2.4). Komisja z góry
założyła, że w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć, które miały
poprzednika 34, średnia wydajność pracy powinna kształtować się na poziomie
zarządzania 26 mln euro na jeden EPC. Ta wartość docelowa miała wzrosnąć do 28 mln
euro za sprawą zmniejszenia zatrudnienia o kolejne 10 EPC do końca 2023 r. Faktyczna
skala takiego zmniejszenia liczby stanowisk powinna jednak opierać się na ocenie
efektywności działań realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia. Aby osiągnąć ten
cel i zapewnić odpowiednie zarządzanie zwiększonym budżetem UE w nowych WRF,
Komisja wyznaczyła maksymalną liczbę pracowników etatowych, o jaką mogą wystąpić
wspólne przedsięwzięcia, na poziomie zatrudnienia z 2020 r. W rezultacie niższa
wydajność pracy w niektórych wspólnych przedsięwzięciach (SESAR, EU-Rail i IHI)
została zrównoważona przez większą wydajność w innych (KDT, SNS i CA). Co więcej,
34

W tym Wspólne Przedsięwzięcie GH.
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w przypadku KDT i EuroHPC model wydajności pracy uwzględniał jedynie wkłady
finansowe UE, podczas gdy te wspólne przedsięwzięcia zarządzają środkami, na które
składają się zarówno wkłady unijne, jak i wkłady przekazywane przez państwa
uczestniczące.

Rys. 2.4 – Oszacowanie zasobów kadrowych i cele w zakresie wydajności
pracy w przypadku wspólnych przedsięwzięć ustanowionych na mocy
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

2.42. Trybunał zauważył jednak, że oceny skutków finansowych (zawierające plany

zatrudnienia) zostały uzgodnione przez Komisję przed przyjęciem Strategicznego
programu badań i innowacji Komisji oraz Jednolitego Aktu Podstawowego, na mocy
którego wspólnym przedsięwzięciom powierzono dodatkowe zadania administracyjne
i operacyjne. Zadania te obejmują zarządzanie nowymi komitetami, większą rolę
organów doradczych, nową procedurę zarządzania wkładami rzeczowymi na rzecz
działalności dodatkowej, zwiększone wymogi sprawozdawcze i nowe działania
operacyjne. Oznacza to, że na etapie planowania główną trudnością przy ocenie
potrzeb kadrowych był brak pewności co do ogólnych celów badawczych oraz
dodatkowych zadań administracyjnych i operacyjnych, jakie mają wykonywać
w przyszłości nowe wspólne przedsięwzięcia.

2.43. Jako że planowanie zasobów kadrowych wspólnych przedsięwzięć nie

opierało się na informacjach niezbędnych do ocenienia ich obciążenia pracą, istnieje
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ryzyko, że zaplanowane zasoby kadrowe okażą się niewystarczające do tego, by
wspólne przedsięwzięcia mogły realizować wszystkie powierzone im zadania.

W modelu wydajności pracy pominięto EuroHPC

2.44. Planując zasoby kadrowe dla nowych wspólnych przedsięwzięć objętych WRF
na lata 2021–2027, Komisja nie uwzględniła w modelu wydajności pracy Wspólnego
Przedsięwzięcia EuroHPC (w przypadku którego z uwagi na priorytety polityczne
rozporządzenie ustanawiające zostało przyjęte wcześniej).

2.45. Aby odzyskać pozycję lidera w zakresie innowacyjnych technologii obliczeń

wielkiej skali i obliczeń kwantowych, w WRF na lata 2021–2027 Wspólne
Przedsięwzięcie EuroHPC zostało znacznie powiększone. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem ustanawiającym przyjętym w lipcu 2021 r. będzie ono musiało
wdrożyć środki w wysokości ponad 7 mld euro. W tym celu musi zatrudnić
39 dodatkowych pracowników, aby do końca 2023 r. osiągnąć zaplanowany poziom
54 pracowników etatowych 35. Ze względu na to, że nowe rozporządzenie
ustanawiające zostało przyjęte z opóźnieniem, Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło
konieczne procedury rekrutacji na siedem priorytetowych stanowisk pod koniec
2021 r. i w ciągu tego roku nie zdołało zwiększyć liczby pracowników. Na koniec 2021 r.
Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało jedynie 15 pracowników (czterech zatrudnionych
na czas określony i 11 kontraktowych). W związku z tym może mieć ono trudności
kadrowe, jeśli chodzi o zarządzanie nowo zatrudnionymi pracownikami, szczególnie
w świetle nowych procedur administracyjnych i operacyjnych, nad którymi trwają
obecnie prace.

2.46. Jak pokazano na rys. 2.5, poziom wydajności pracy w tym ważnym wspólnym

przedsięwzięciu jest bardzo wysoki (47 mln euro na EPC), w wyniku czego średnia
wartość tego wskaźnika dla wszystkich wspólnych przedsięwzięć wzrosła z 26 mln euro
do 31 mln euro na EPC. Oznacza to, że faktyczny średni poziom wydajności pracy we
wspólnych przedsięwzięciach objętych WRF na lata 2021–2027 jest zbliżony do
średniego poziomu w agencjach wykonawczych (33 mln euro), a nie niższy, jak
stwierdzono na etapie planowania.

2.47. Choć wszystkie wspólne przedsięwzięcia realizują stosunkowo

skomplikowane działania, wartości docelowe w zakresie wydajności pracy wahają się

35

COM(2020) 569 final z 18.9.2020 r.
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od 13 mln euro do 51 mln euro (zob. rys. 2.5). Najniższe wartości wyznaczono dla
SESAR i EU-Rail, najwyższe zaś – dla KDT, EuroHPC i SNS.

Rys. 2.5 – Oszacowanie zasobów kadrowych i cele w zakresie wydajności
pracy w przypadku wspólnych przedsięwzięć objętych WRF na lata 2021–
2027
70

60 €

60

50 €

50

40 €

40
30 €
30
20 €

20

10 €

10
0

SNS

CBE

EU-Rail

Clean H2

KDT

GH

SESAR 3

CA

IHI

EuroHPC

0€

Liczba pracowników wnioskowana przez wspólne przedsięwzięcie na WRF 2021–2027
Liczba pracowników ustalona na WRF 2021–2027
Wydajność pracy w mln euro (WRF 2021–2027)
Średnia wydajność pracy w mln euro (WRF 2021–2027)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

Na etapie planowania zasobów nie uwzględniono w dostatecznym
stopniu wielkości wspólnych przedsięwzięć ani czynników wpływających
na ich obciążenie pracą

2.48. W odróżnieniu od innych organów UE, takich jak agencje wykonawcze,

jednym z głównych celów wspólnych przedsięwzięć jest zagwarantowanie
zaangażowania członków prywatnych w działania z zakresu badań naukowych
i innowacji. Zaangażowanie takie ma przyczynić się do stworzenia partnerstw na
szczeblu europejskim pomiędzy podmiotami branżowymi i naukowymi, które pomogą
w szybszym przełożeniu wiedzy naukowej na przełomowe innowacje rynkowe, a także
będą ułatwiać opracowywanie innowacji w oparciu o strategiczną wizję podzielaną
przez wszystkich członków, umożliwią sprostanie wyzwaniom społecznym w Europie,
które obecnie nie są w wystarczającym stopniu przedmiotem uwagi ze strony branż
przemysłowych, oraz pozwolą wypracować synergię z innymi partnerstwami
i programami krajowymi.

50

2.49. Zasadniczo wspólne przedsięwzięcia to stosunkowo małe organizacje, które

mają mniej możliwości niż agencje wykonawcze, by zwiększyć swoją wydajność pracy
dzięki korzyściom skali. Z drugiej strony, aby wywiązać się z powierzonych im zadań,
zmagają się one z poważnymi wyzwaniami w zakresie obciążenia pracą na etapie
planowania i realizacji zadań, które wykraczają poza zarządzanie dotacjami. Dla
porównania agencje wykonawcze nie stoją w obliczu podobnych wyzwań. Trybunał
zauważył w szczególności, że w przyjętym przez Komisję modelu wydajności pracy nie
uwzględniono następujących czynników prowadzących do większego obciążenia pracą
we wspólnych przedsięwzięciach na etapie planowania i realizacji.

2.50. Na etapie planowania duża część pracy specjalistów ds. projektów w ramach

wspólnych przedsięwzięć polega na koordynacji i komunikacji, tak aby priorytety
naukowe zawarte w programach prac znalazły odzwierciedlenie w treści naborów
wniosków. W rezultacie muszą oni zarządzać działaniami i regularnie uczestniczyć
w posiedzeniach różnych organów zarządczych wspólnych przedsięwzięć (rada
zarządzająca, organ doradczy do spraw naukowych, grupa przedstawicieli państw oraz
grupy zainteresowanych podmiotów w obszarze działalności wspólnego
przedsiębiorstwa), a także organizować prace grup roboczych i wydarzenia z udziałem
partnerów branżowych i badawczych, państw uczestniczących oraz zainteresowanych
podmiotów.

2.51. Wdrażanie projektów wspólnych przedsięwzięć jest bardziej skomplikowane

niż realizacja standardowych projektów w ramach programu „Horyzont Europa” ze
względu na to, że programy wspólnych przedsięwzięć są ukierunkowane na projekty
zintegrowane, w których uczestniczą wspólnie podmioty ze wszystkich etapów badań
naukowych i innowacji w poszczególnych sektorach. W przeciwieństwie do agencji
wykonawczych wspólne przedsięwzięcia muszą wypracować tzw. efekt mnożnikowy
przez pozyskanie środków od członków prywatnych. Ów efekt jest pochodną
minimalnej kwoty kosztów (w postaci wkładów finansowych i rzeczowych), jakie
członkowie prywatni zobowiążą się ponieść w ramach realizacji działań danego
wspólnego przedsięwzięcia z zakresu badań naukowych i innowacji. W tym kontekście
wspólne przedsięwzięcia muszą zarządzać nowym rodzajem wkładów rzeczowych na
rzecz działalności dodatkowej, które co roku są zgłaszane przez członków prywatnych,
a także zatwierdzać te wkłady. W odróżnieniu od programu „Horyzont 2020” te wkłady
nowego rodzaju będą również wykorzystywane, by pokryć koszty niekwalifikowalne
projektów wspólnych przedsięwzięć, i będą mogły zostać zadeklarowane jedynie
w odniesieniu do projektów przewidzianych w rocznym programie prac danego
wspólnego przedsięwzięcia. Tymczasem w modelu wydajności pracy nacisk położony
jest wyłącznie na zarządzanie środkami unijnymi. Trybunał jest w związku z tym zdania,
że w obliczeniach dotyczących zakładanego poziomu wydajności pracy należało
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również wziąć pod uwagę co najmniej poziom wkładów rzeczowych na rzecz
działalności dodatkowej, jaki mają osiągnąć wspólne przedsięwzięcia, oraz wkłady
finansowe od państw uczestniczących (w przypadku EuroHPC i KDT).

2.52. W okresie obowiązywania nowych WRF wspólne przedsięwzięcia wciąż

muszą zrealizować znaczną część działań z programu „Horyzont 2020” (zob. pkt 2.15–
2.17). W przypadku niektórych z nich projekty z tego programu będą kontynuowane do
2027 r., jednocześnie zaś będą one musiały wykonać większy budżet dostępny
w ramach programu „Horyzont Europa”. Co więcej, nadzorujące dyrekcje generalne
mogą bezpośrednio powierzyć wspólnym przedsięwzięciom dodatkowe zadania do
realizacji (np. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” lub programu „Cyfrowa
Europa”).

Na etapie planowania nie uwzględniono dodatkowych zasobów na
potrzeby nowego scentralizowanego systemu zarządzania wkładami
finansowymi państw uczestniczących

2.53. Zgodnie z rozporządzeniem ramowym w sprawie programu „Horyzont

Europa” i rozporządzeniami ustanawiającymi na okres obowiązywania WRF 2021–2027
Wspólne Przedsięwzięcia KDT i EuroHPC są zobowiązane do wprowadzenia
w skoordynowany sposób nowej scentralizowanej procedury zarządzania, tzw.
centralnego systemu zarządzania finansowego (CMFC), w celu zarządzania wkładami
państw uczestniczących. W ramach tego systemu każde państwo uczestniczące może
zdecydować o przekazywaniu do wspólnego przedsięwzięcia odnośnych wkładów
finansowych na poziomie poszczególnych projektów na rzecz beneficjentów mających
siedzibę w tym państwie. W trakcie tego procesu każde państwo uczestniczące ma
również prawo weta we wszystkich kwestiach dotyczących wykorzystania jego
własnych wkładów finansowych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia w odniesieniu do
wnioskodawców mających siedzibę w tym państwie uczestniczącym. Tym samym
państwo uczestniczące może zdecydować, na podstawie krajowych priorytetów
strategicznych, czy udzielić wsparcia krajowemu beneficjentowi wybranego
i zatwierdzonego projektu w zakresie badań i innowacji. Jednocześnie wspólne
przedsięwzięcia będą musiały dokonywać płatności w ramach dofinansowania na rzecz
wszystkich państw uczestniczących, z których każde ma inną strukturę administracyjną.
Będą również musiały zarządzać dwoma osobnymi procedurami opierającymi się na
umowach administracyjnych i monitorować ich realizację.

2.54. Trybunał odnotował, że Komisja nie oszacowała, jakich dodatkowych

zasobów Wspólne Przedsięwzięcia KDT i EuroHPC będą potrzebować, aby wdrożyć
zaplanowany system CMFC. Zasoby te nie zostały również przewidziane we wstępnych
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szacunkach zasobów kadrowych na potrzeby wdrożenia ich nowych programów
w zakresie badań i innowacji. Ów brak planowania, w połączeniu z brakiem narzędzi
informatycznych i wsparcia ze strony Komisji, może niekorzystnie wpłynąć na realizację
programów Wspólnych Przedsięwzięć i na osiągnięcie przez nie zakładanego poziomu
wkładów od pozostałych członków. Jeśli obsługa systemu CMFC ma się odbywać
w sposób niezautomatyzowany, będzie to wymagało bardzo dużych zasobów
kadrowych.

Stopień uzależnienia F4E od pracowników zewnętrznych
zwiększył się w ostatnich latach

2.55. W minionych latach Wspólne Przedsięwzięcie F4E w coraz większym stopniu

było uzależnione od pracowników zewnętrznych. W 2019 r. stanowili oni 62%
pracowników etatowych. Jak wynika z bieżącego strategicznego planu kadrowego na
lata 2021–2027, w 2022 r. ich odsetek wzrośnie najprawdopodobniej do 93%
maksymalnej liczby pracowników etatowych zatwierdzonej przez Komisję, później
jednak będzie stopniowo spadał, by w 2027 r. osiągnąć 70% (zob. rys. 2.6).

Rys. 2.6 – Korzystanie z pracowników zewnętrznych w latach 2021–2027
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych F4E.

2.56. Na podstawie strategicznego planu kadrowego na lata 2021–2027 Wspólne

Przedsięwzięcie F4E w ramach negocjacji budżetowych na 2023 r. wystąpiło
o 34 dodatkowe stanowiska etatowe. Komisja zgodziła się, że zważywszy na bardzo
złożony charakter projektu ITER obecna liczba pracowników etatowych jest

53
niewystarczająca, i przyznała 10 dodatkowych stanowisk, a także odroczyła stopniowe
wygaszanie stanowisk etatowych na koniec projektu, stawiając za warunek, by
dodatkowi pracownicy zostali przydzieleni do najważniejszych zadań i by struktura
organizacyjna wspólnego przedsięwzięcia została zreformowana. Jak wynika
z informacji na rys. 2.7, w WRF na lata 2021–2027 rozbieżności pomiędzy liczbą
stanowisk przyznanych przez Komisję na rzecz F4E i szacowanymi potrzebami
kadrowymi w strategicznym planie kadrowym Wspólnego Przedsięwzięcia osiągną
rekordowy poziom w 2023 r., a następnie stopniowo będą się zmniejszać do 2027 r.

Rys. 2.7 – Szacunkowe braki w zakresie pracowników etatowych we
Wspólnym Przedsięwzięciu F4E w WRF na lata 2021–2027
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych F4E.

2.57. Na sytuację kadrową w F4E negatywny wpływ mogła mieć ponadto pandemia
COVID-19, zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost kosztów pracowników zewnętrznych
i spowolnienie tempa realizacji projektów. W nowych założeniach dotyczących
projektu ITER, które ITER-IO opracuje w I kw. 2023 r., uwzględnione zostaną te
czynniki, a ponadto zaproponowane zostanie przesunięcie terminów. Te nowe
założenia i wiążące się z nimi wymogi mogą wpłynąć na potrzeby kadrowe F4E
w przyszłości i na wnioskowaną przez nie liczbę stanowisk w WRF na lata 2021–2027.

2.58. Fakt, że F4E w dużym stopniu polega na pracownikach zewnętrznych, wiąże
się z wyzwaniami i ryzykiem, jeśli chodzi o środowisko pracy. W swoim sprawozdaniu
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za 2019 r. Trybunał przedstawił w ogólnym zarysie zagrożenia wynikające z tak dużego
odsetka pracowników zewnętrznych. Są to m.in. ryzyko odpływu wyspecjalizowanych
pracowników o kluczowych kompetencjach oraz ryzyko nieefektywnego zarządzania
zasobami kadrowymi z uwagi na niejasny podział obowiązków między pracowników
etatowych i zewnętrznych Wspólnego Przedsięwzięcia 36.

Działanie 8
Kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia F4E powinno zintensyfikować działania,
jakie podjęło już w celu zniwelowania ryzyka związanego z korzystaniem
z pracowników zewnętrznych, w szczególności ryzyka nieefektywnego zarządzania
ze względu na niejasny podział obowiązków pomiędzy pracowników etatowych
i zewnętrznych.

36

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych
przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2019, pkt 3.9.19.
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Inne publikacje Trybunału dotyczące
wspólnych przedsięwzięć
2.59. W 2021 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. 2.8).
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Rys. 2.8 – Inne niedawne publikacje Trybunału dotyczące wspólnych przedsięwzięć lub badań naukowych
Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego 19/2020 pt.
„Cyfryzacja przemysłu europejskiego – ambitna inicjatywa,
której powodzenie zależy od trwałego zaangażowania ze
strony UE, rządów i przedsiębiorstw”

Przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
01/2021 pt.
„Początkowy wkład UE w działania podejmowane w zakresie
zdrowia publicznego w obliczu pandemii COVID-19”

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego 05/2022 pt.
„Cyberbezpieczeństwo instytucji, organów i agencji UE – poziom
przygotowania ogólnie nieadekwatny do zagrożeń”

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.

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.

W latach 2018–2021 liczba istotnych cyberincydentów
w instytucjach unijnych zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie,
jako że ze względu na upowszechnienie się pracy zdalnej znacznie
wzrosła liczba możliwych dróg ataku. Do istotnych
cyberincydentów dochodzi zazwyczaj z wykorzystaniem nowych
metod i technologii, a przeprowadzenie dochodzenia
i wyeliminowanie skutków może zająć wiele tygodni, o ile nie
miesięcy. Jednym z przykładów takiego cyberincydentu był atak
na Europejską Agencję Leków. Doszło wówczas do wycieku
danych wrażliwych, które zmanipulowano w celu podważenia
zaufania do szczepionek.

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.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

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.

Kontrolerzy Trybunału stwierdzili, że poziom przygotowania
instytucji UE w zakresie cyberbezpieczeństwa jest
nierównomierny i ogólnie nieadekwatny do narastających
zagrożeń. Instytucje nie mają spójnego podejścia do
cyberbezpieczeństwa, nie wszystkie z nich wprowadziły też
podstawowe środki bezpieczeństwa i stosowały kluczowe dobre
praktyki.
Różnice w poziomie cyberbezpieczeństwa w instytucjach UE
można by teoretycznie uzasadnić zróżnicowaniem profilów ryzyka
i przetwarzanych przez nie danych wrażliwych. Kontrolerzy
podkreślają jednak, że ze względu na ścisłe powiązania między
instytucjami luki w zabezpieczeniach w jednej z nich mogą narazić
na zagrożenie wiele innych.
Co więcej, obecnie nie ma ram prawnych, które regulowałyby
bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w instytucjach,
agencjach i organach UE.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych,
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek kontrolowanych
można znaleźć na stronie internetowej Trybunału
eca.europa.eu.
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Odpowiedzi wspólnych przedsięwzięć
na uwagi przedstawione w rozdziale 2
Działanie 1 Wspólne przedsięwzięcia będą honorować faktury wystawione przez Urząd
Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Komisji oraz, w
odniesieniu do kwestii prawodawstwa odnotowanego przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy, wspólne przedsięwzięcia zgadzają się współpracować z Komisją w celu
lepszego dostosowania odpowiednich podstaw prawnych.
Działanie 2 Określenie i podział kosztów administracyjnych doprowadziły do
przygotowania budżetu każdego wspólnego przedsięwzięcia w ocenie skutków
finansowych załączonej do jednolitego aktu podstawowego. W związku z tym „koszty
administracyjne”, odpowiednio wkłady finansowe danych członków wspólnych
przedsięwzięć, są obecnie nie tylko zdefiniowane, ale również określone ilościowo dla
każdego wspólnego przedsięwzięcia. Wspólne przedsięwzięcia będą zatem dalej badać
szczegółową treść „wydatków administracyjnych” pod kątem możliwości
zharmonizowania ich klasyfikacji.
Działanie 3 Wspólne przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości działanie
zaproponowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Ponieważ wspólne
przedsięwzięcie jest nadal stosunkowo młode, większość prac weryfikacyjnych i
zatwierdzających będzie miała miejsce pod koniec okresu realizacji projektów. Wspólne
przedsięwzięcie zajmie się tą kwestią w odpowiednim czasie. Oczekuje się, że
proponowany centralny mechanizm finansowy (wprowadzony na mocy nowego
rozporządzenia w sprawie EuroHPC) zapewni procedury i narzędzia planowania
niezbędne do wzmocnienia koordynacji rocznych wkładów z państwami
uczestniczącymi.
Działanie 4 W ramach współpracy ze Wspólnym Centrum Wdrażania (CIC) Komisji w
2022 r. wszystkie wspólne przedsięwzięcia rozpoczęły realizację działań na rzecz
zmniejszenia poziomu błędów zgodnie z działaniem zaproponowanym przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy (w tym np. badanie wariantów uproszczonych form kosztów
zalecanych również przez DG BUDG, takich jak koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe
i stawki ryczałtowe).
Działanie 5 Po przyjęciu przez Radę Zarządzającą zmienionego planu zatrudnienia
EuroHPC na 2021 r. w dniu 12 listopada 2021 r., rekrutacja kluczowych pracowników
rozpoczęła się natychmiast w dniu 1 grudnia 2021 r., zgodnie z działaniem
zaproponowanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Działanie 6 Wspólne przedsięwzięcia korzystają obecnie z modułu rejestracji czasu pracy
systemu zarządzania zasobami ludzkimi dostarczonego przez Komisję (SYSPER). We
współpracy z dostawcą systemu SYSPER zbadane zostaną możliwości zwiększenia
szczegółowości danych dotyczących rejestracji czasu śledzonego w SYSPER.
Działanie 7 Wspólne przedsięwzięcia zgadzają się na realizację działania, mając na
uwadze proces planowania WRF na lata 2027–2034, w celu lepszego uwzględnienia go
w procesie planowania zasobów ludzkich przez służby Komisji. Wspólne przedsięwzięcia
są gotowe do podjęcia tego działania w oparciu o otwartą trójstronną dyskusję z DG
BUDG i ich właściwymi dyrekcjami generalnymi. Dyskusja powinna również obejmować
możliwość pewnej elastyczności dla wspólnych przedsięwzięć w zakresie
dostosowywania planów zatrudnienia do tymczasowych sytuacji związanych z
obciążeniem pracą.
2.41
SESAR 3, jako trójstronne wspólne przedsięwzięcie, wdraża – oprócz budżetu UE i
wkładów prywatnych członków – wkłady z EUROCONTROL w wysokości około 500 mln
EUR na działania w ramach programu „Horyzont Europa”. Ponieważ Komisja nie
uwzględniła wkładów EUROCONTROL w swoim modelu wydajności, wynikający z tego
niższy wskaźnik produktywności dla SESAR 3 nie może być w związku z tym bezpośrednio
porównywany ze wskaźnikiem dla pozostałych wspólnych przedsięwzięć.
W celu zapewnienia, aby badania naukowe i innowacje uwzględniały systemowe
spojrzenie na ewolucję i transformację systemu kolejowego oraz miały widoczne efekty,
EU-Rail powierzono realizację działań w ramach nowego Filaru Systemowego. Działania
te wymagają dodatkowych zasobów, aby możliwe było osiągnięcie bardziej
bezpośredniego zarządzania i nadzoru. Chociaż szacuje się, że prace te dotyczą budżetu
w wysokości ponad 30 mld EUR w fazie migracji i rozmieszczania, nie zostały one
uwzględnione w modelu produktywności Komisji, co doprowadziło do niższego
wskaźnika wydajności dla EU-Rail.
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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

Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) Międzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz Międzynarodowymi Standardami
Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi przez Międzynarodową Organizację
Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Obowiązki Trybunału wynikające z tych
standardów opisano bardziej szczegółowo w części niniejszego 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
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działalności, chyba że zamierza ono zlikwidować jednostkę lub zaprzestać działalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaprzestania działalności.

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. Trybunał bada zaliczki 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
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stosuje profesjonalny osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm przez cały okres trwania
kontroli. Trybunał przeprowadza ponadto wymienione poniżej działania.
—

Trybunał określa i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużyć lub błędów –
istotnego zniekształcenia w sprawozdaniach finansowych lub istotnej
niezgodności transakcji leżących u ich podstaw z wymogami ram prawnych Unii
Europejskiej. Opracowuje również i przeprowadza procedury kontroli
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.

—

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

—

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

—

Trybunał 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 wspólnego przedsięwzięcia do kontynuowania działalności.
Jeśli Trybunał stwierdzi, że taki poziom niepewności istnieje, ma obowiązek
zwrócić uwagę w swoim sprawozdaniu na odpowiednie informacje
w sprawozdaniu finansowym bądź – jeśli takie ujawnione informacje są
niewystarczające – wydać opinię zmodyfikowaną. Wnioski Trybunału opierają się
na dowodach kontroli uzyskanych do momentu sporządzenia sprawozdania.
Przyszłe zdarzenia lub okoliczności mogą jednak spowodować, że jednostka
zaprzestanie kontynuowania działalności.

—

Trybunał 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.

—

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

Trybunał uwzględnia wyniki badania sprawozdań finansowych wspólnych
przedsięwzięć przeprowadzonego przez niezależnego audytora zewnętrznego
zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 rozporządzenia finansowego UE 37.

3.1.9. W przypadku wydatków wspólnych przedsięwzięć na badania w ramach

programu „Horyzont 2020” za przeprowadzanie audytów ex post odpowiada Wspólna
Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD).
Jeśli chodzi o wyniki tych audytów, w swoim wniosku dotyczącym rozporządzenia
w sprawie programu „Horyzont 2020” 38 Komisja uznała ryzyko błędu w perspektywie
rocznej na poziomie od 2% do 5% za realistyczny cel, zważywszy na koszty kontroli oraz
złożoność zasad zwrotu kosztów w przypadku projektów badawczych. Zdaniem Komisji
ostatecznym celem byłoby osiągnięcie w momencie zamknięcia programu „Horyzont
2020” poziomu błędu rezydualnego możliwie najbardziej zbliżonego do 2%.

3.1.10. Trybunał informuje kierownictwo o takich kwestiach jak planowany zakres

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

3.1.11. 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.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046.
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COM(2011) 809 final.
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Wspólne przedsięwzięcia realizujące
programy ramowe UE
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Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR)

3.2. Wspólne Przedsięwzięcie w celu
Opracowania Europejskiego Systemu
Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej
Generacji (SESAR 3)
Wstęp

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. w ramach siódmego programu ramowego (7PR)
w zakresie badań na okres ośmiu lat 39 (SESAR 1). W czerwcu 2014 r. Rada zmieniła
rozporządzenie ustanawiające i wydłużyła czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia
w ramach programu „Horyzont 2020” do dnia 31 grudnia 2024 r. 40 (SESAR).
W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy, w którym w miejsce
Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3
w ramach programu „Horyzont Europa” na okres kończący się 31 grudnia 2031 r. 41

3.2.2. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 jest partnerstwem publiczno-prywatnym

na rzecz opracowania zmodernizowanego systemu zarządzania ruchem lotniczym
w Europie. Jego członkami założycielami są UE, reprezentowana przez Komisję,
Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) oraz
ponad 50 organizacji reprezentujących cały łańcuch wartości w sektorze lotnictwa,
w tym porty lotnicze, wszelkiego rodzaju użytkownicy przestrzeni powietrznej,

39

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).

40

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.

41

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz operatorzy bezzałogowych
statków powietrznych.

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

Tabela 3.2.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

44,6

119,5

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

4,3

151,3

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

69,9

179,2

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

34,8

163,2

37

38

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. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem prac innych kontrolerów oraz analiza
informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.2.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 SESAR 3 obejmujące
sprawozdanie finansowe 42 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 43 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,

b)

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

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.2.7. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia SESAR 3 za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia
rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień
31 grudnia 2021 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.

42

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.

43

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.2.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.2.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 44. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
44

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie
SESAR 3 (podobnie jak jego poprzednik SESAR) nie odprowadziło jeszcze takich składek.

3.2.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 45. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia SESAR odsetek ten sięga 7,7% czyli około 52 221 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 46. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego 47 koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między
Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 339 098 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

45

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

46

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

47

Art. 28 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.2.13. W tabeli 3.2.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.2.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym i porozumieniami
dwustronnymi)

Członkowie

UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działalność
operacyjna dodatkowa (1)
585,0
492,0
280,0
1 357,0

nie dot.
nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

585,0
492,0
280,0
1 357,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne
536,2
15,7
8,7
560,6

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
na poczet
wkłady
wkłady
działalności
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowej
0,0
0,0
nie dot.
230,8
45,0
nie dot.
42,1
nie dot.
192,6
87,1
nie dot.
423,4

Łącznie

536,2
291,5
243,4
1 071,0

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.2.14. Aby uzyskać pełen obraz tego, co udało się osiągnąć w ramach Wspólnego

Przedsięwzięcia, należy również wziąć pod uwagę bieżący poziom zobowiązań
operacyjnych jego członków. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło zobowiązania w wysokości 555,8 mln euro na poczet popisanych umów
o udzielenie dotacji i zamówień w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym
wykorzystało ono w pełni maksymalną kwotę wkładu UE. Około 92,5 mln euro z tej
kwoty (tj. 16,6%) pozostaje do wypłaty w nadchodzących latach na projekty
i zamówienia, które nie zostały jeszcze ukończone. Jednocześnie członkowie prywatni
zobowiązali się przekazać w całości wkłady niepieniężne w wysokości 280 mln euro,
określone w porozumieniu z członkami z branży, a Eurocontrol zobowiązał się do
wniesienia wkładu w kwocie 433,4 mln euro, czyli 91% wartości docelowej wkładu
operacyjnego określonej w porozumieniu dwustronnym na poziomie 475 mln euro.

3.2.15. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności Wspólnego

Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont
2020” wyniósł 93%. W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie dysponowało prawie
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żadnymi środkami na zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej, ponieważ ostatni
ogłoszony przez nie nabór wniosków zakończył się z końcem 2020 r.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

3.2.16. Jeśli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za

przeprowadzanie audytów ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Dyrekcji
Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników
audytów ex post dostępnych na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 0,7% oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 0,6% w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)48.

3.2.17. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 49. Trybunał wykrył i skwantyfikował jeden błąd polegający
na tym, że beneficjent zadeklarował bezpośrednie koszty osobowe, które powinny były
zostać zgłoszone jako koszty podwykonawstwa. Ponieważ w umowie o udzielenie
dotacji nie przewidziano tego rodzaju wydatków w przypadku beneficjenta, te
poniesione koszty były niekwalifikowalne.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.2.18. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

48

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za
2021 r., rozdział 4.3.

49

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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)

2020

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 (wykonanie
działań demonstracyjnych na bardzo dużą skalę). W rezultacie z dostępnej ostatecznie puli
środków na płatności w ramach linii budżetowej 3700 (wykonanie działań demonstracyjnych
na bardzo dużą skalę) w kwocie 36,8 mln euro Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało do
końca 2020 r. jedynie 21,2 mln euro (tj. 58%).

brak danych lub nie dotyczy
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.2.12. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 zamierza stosować się do „Wytycznych
dotyczących obliczania składek emerytalnych należnych od pracodawców we Wspólnym
Przedsięwzięciu”, wydanych przez DG BUDG w czerwcu 2022 r. Wytyczne te opierają się
wyłącznie na regulaminie pracowniczym, w którym nie rozróżnia się przychodów
administracyjnych od operacyjnych. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 wypłaci kwotę,
którą Komisja zafakturuje.
3.2.17. Uznaje się, że sposób zgłoszenia kosztów (jako koszty personelu) jest wynikiem
niezamierzonego błędu popełnionego przez beneficjenta, który jest małą organizacją i
dla której był to pierwszy projekt w ramach programu „Horyzont 2020”. Pozycja
dotycząca kosztów w wysokości 11 400 EUR i związane z nią koszty pośrednie w
wysokości 2850 EUR zostaną odrzucone przez Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3.
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3.3. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Ekologicznego Lotnictwa (CA)
Wstęp

3.3.1. Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy

technologicznej w zakresie aeronautyki z siedzibą w Brukseli zostało ustanowione
w grudniu 2007 r. w ramach siódmego programu ramowego (7PR) w zakresie badań na
okres 10 lat 50 (Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 1”). W maju 2014 r. Rada
wydłużyła czas jego trwania w ramach programu „Horyzont 2020” do dnia 31 grudnia
2024 r. 51 (Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”). W listopadzie 2021 r. Rada
przyjęła Jednolity Akt Podstawowy, w którym w miejsce Wspólnego Przedsięwzięcia
„Czyste Niebo 2” ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego
Lotnictwa (CA) w ramach programu „Horyzont Europa” na okres kończący się
31 grudnia 2031 r. 52

3.3.2. Wspólne Przedsięwzięcie CA to partnerstwo publiczno-prywatne działające

na rzecz transformacji lotnictwa w kierunku zrównoważonej i neutralnej dla klimatu
przyszłości. Jego członkami założycielami są UE, reprezentowana przez Komisję, oraz
organizacje z branży lotniczej uczestniczące w pracach nad nowym światowym
standardem w zakresie niezawodnego i neutralnego pod względem klimatu lotnictwa.

3.3.3. W tabeli 3.3.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące

Wspólnego Przedsięwzięcia.

50

Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne
przedsiębiorstwo „Czyste niebo”.

51

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”.

52

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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Tabela 3.3.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

89,3

315,6

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

4,3

315,7

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

189,9

356,6

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

182,6

346,7

42

43

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. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 CA obejmujące
sprawozdanie finansowe 53 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 54 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,

b)

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

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

3.3.7. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia CA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we
wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia
2021 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.

53

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.

54

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.3.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.3.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 55. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie CA
55

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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(podobnie jak jego poprzednik – Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”) nie
odprowadziło jeszcze takich składek.

3.3.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 56. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia CA odsetek ten sięga 2,3% czyli około 16 581 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 57. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między
Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 360 453 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

56

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

57

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.3.13. W tabeli 3.3.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.3.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym
i decyzjami prawnymi)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (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 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne
1 536,0
27,4
1 563,4

Wkłady
Zgłoszone, lecz
niepieniężne
Zatwierdzone
niezatwierdzone
na poczet
wkłady
wkłady
działalności
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowej
nie dot.
581,3
581,3

nie dot.
242,5
242,5

nie dot.
1 290,0
1 290,0

Łącznie

1 536,0
2 141,2
3 677,2

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.3.14. Aby uzyskać pełen obraz tego, co udało się osiągnąć w ramach Wspólnego

Przedsięwzięcia, należy również wziąć pod uwagę bieżący poziom zobowiązań
operacyjnych jego członków. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło zobowiązania w wysokości 1 716 mln euro na poczet popisanych umów
o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym wykorzystało
ono niemal w pełni maksymalną kwotę wkładu UE. Około 273 mln euro z tej kwoty (tj.
16%) pozostaje do wypłaty w nadchodzących latach. Jednocześnie członkowie prywatni
zobowiązali się przekazać wkłady niepieniężne w wysokości 2 113,8 mln euro.

3.3.15. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na zobowiązania i płatności
Wspólnego Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu
„Horyzont 2020” wyniósł odpowiednio 100% i 83%.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

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

przeprowadzanie audytów ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Dyrekcji
Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników
audytów ex post dostępnych na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
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poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 1,8% oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 1,0% w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)58.

3.3.17. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 59. W jednym przypadku kontrolerzy wykryli
i skwantyfikowali błąd systemowy związany z niepoprawnym obliczeniem stawek
godzinowych w przypadku kosztów osobowych.

3.3.18. W 2021 r. ważne dokumenty (w tym oświadczenia członków komisji

selekcyjnych o braku konfliktu interesów; sprawozdania z oceny zamówień;
sprawozdania z oceny procedur rekrutacyjnych; decyzje w sprawie składu komisji
selekcyjnych; decyzje o udzieleniu zamówienia; umowy o pracę) zostały zatwierdzone
poprzez skopiowanie i wklejenie obrazka z podpisem właściwego urzędnika
zatwierdzającego do dokumentu w formacie Word, a następnie wyeksportowanie tego
pliku do formatu PDF. Taka praktyka może wiązać się z ryzykiem natury prawnej,
ponieważ odrzucony kandydat może zakwestionować prawidłowość podpisanych
w ten sposób dokumentów z wynikami oceny.

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.

58

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia CA za
2021 r., rozdział 43.

59

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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

2020

Uwagi Trybunału
Wspólne Przedsięwzięcie na znacznie większą skalę korzystało z usług pracowników
tymczasowych. 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.

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

niepodjęte
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.3.11. Jesteśmy otwarci i wyrażamy wolę rozstrzygnięcia kwestii we współpracy ze
służbami Komisji. Wspólne przedsięwzięcia zbiorowo domagały się od Komisji wyjaśnień
i wskazówek w odniesieniu do ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
3.3.12. Jak wspomniano w punkcie 3.3.11, Wspólne Przedsięwzięcie zgadza się na
rozstrzygnięcie kwestii we współpracy ze służbami Komisji. Nie jesteśmy jednak
upoważnieni, by zgodzić się, że istnieje sprzeczność między podejściem szacunkowym
przedstawionym przez służby KE na podstawie obowiązujących przepisów regulaminu
pracowniczego dotyczących określenia udziału organów UE w składce emerytalnorentowej ich pracowników a przywołanymi przepisami jednolitego aktu podstawowego.
3.3.18. Ustalenie to dotyczy jedynie ograniczonej części codziennej działalności
Wspólnego Przedsięwzięcia, ponieważ wszystkie zadania związane z zarządzaniem
dotacjami i ekspertami są przetwarzane za pośrednictwem elektronicznych systemów
zarządzania dotacjami. Ustalenie to zostało uwzględnione w 2022 r. Wspólne
Przedsięwzięcie wdrożyło certyfikowany podpis elektroniczny EU Sign (prawnie
równoważny podpisowi własnoręcznemu).
3.3.19. W porównaniu z rokiem poprzednim sytuacja nie uległa zmianie. W ostatnich
latach ze względu na ograniczenia w sztywnym planie zatrudnienia Wspólne
Przedsięwzięcie było zmuszone do ciągłego zwiększania liczby pracowników
tymczasowych z uwagi na coraz większą liczbę zadań i zwiększające się obciążenie pracą.
Wspólne Przedsięwzięcie przechodzi obecnie przez fazę dużego obciążenia pracą, w
której dwa programy – „Czyste Niebo 2” i nowy Program na rzecz ekologicznego
lotnictwa – realizowane są równolegle. Wspólne Przedsięwzięcie wystosowało otwarte
zaproszenie do składania ofert w celu zlecenia zewnętrznej firmie konsultingowej usług
wsparcia operacyjnego (zarządzanie programem, finansami i audytem, usługi prawne).
Wsparcie to ma zapewnić bardziej stabilne zasoby pracy. Bardziej optymalnym
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 Przedsięwzięcie na rzecz
Inicjatywy w dziedzinie Innowacji
w Ochronie Zdrowia (IHI)
Wstęp

3.4.1. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy

Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych z siedzibą w Brukseli zostało
ustanowione w grudniu 2007 r. 60 w ramach siódmego programu ramowego (7PR)
w zakresie badań na okres 10 lat (Wspólne Przedsiębiorstwo IMI 1). W maju 2014 r.
Rada wydłużyła czas jego trwania w ramach programu „Horyzont 2020” do dnia
31 grudnia 2024 r. 61 (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie
Leków Innowacyjnych – IMI 2). W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt
Podstawowy 62, w którym w miejsce Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 ustanowiono
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie
Zdrowia (IHI) w ramach programu „Horyzont Europa” na okres kończący się 31 grudnia
2031 r.

3.4.2. Wspólne Przedsięwzięcie IHI jest partnerstwem publiczno-prywatnym

zajmującym się badaniami i innowacjami w dziedzinie zdrowia. Jego celem jest
utworzenie ogólnounijnego ekosystemu badań i innowacji w dziedzinie zdrowia, co
pomoże w przełożeniu wiedzy naukowej na konkretne innowacje w zakresie
profilaktyki, diagnostyki, leczenia i zarządzania chorobami. Członkami założycielami są
UE, reprezentowana przez Komisję, Europejski Komitet Koordynacyjny Przemysłu
Medycznego (COCIR), Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych obejmująca Vaccines Europe (EFPIA), EuropaBio i MedTech Europe.

60

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.

61

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.

62

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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3.4.3. W tabeli 3.4.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Tabela 3.4.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

207,1

233,8

9,1

260,5

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

210,4

241,6

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

11,0

276,5

50

53

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

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. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 IHI obejmujące
sprawozdanie finansowe 63 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 64 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia IHI za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we
wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia
2021 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.

63

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.

64

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.4.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.4.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 65. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
65

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie IHI
(podobnie jak jego poprzednik – Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2) nie odprowadziło
jeszcze takich składek.

3.4.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 66. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia IHI odsetek ten sięga 2,5% czyli około 19 693 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 67. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego 68 koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między
Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 393 856 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

66

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

67

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

68

Art. 13 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) nr 557/2014 oraz art. 28 rozporządzenia
Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie 7PR

3.4.13. W tabeli 3.4.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach 7PR według stanu na koniec
2021 r.

Tabela 3.4.2 – Wkłady członków w ramach 7PR (w mln euro)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (1)
Przedsięwzięcia
1 000,0
1 000,0
2 000,0

nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)
Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
Wkłady
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
pieniężne
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej
938,4
0,0
0,0
nie dot.
21,9
766,7
38,0
nie dot.
960,3
766,7
38,0
nie dot.

Łącznie

938,4
826,6
1 765,0

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.4.14. Jeśli chodzi o zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego

Przedsięwzięcia, według stanu na koniec 2021 r. zaciągnęło ono zobowiązania
w wysokości 966 mln euro na poczet popisanych umów o udzielenie dotacji w ramach
7PR. Tym samym wykorzystało ono w pełni maksymalną kwotę wkładu UE. Około
84,3 mln euro z tej kwoty (tj. 8,7%) pozostaje do wypłaty w nadchodzących latach.
Członkowie prywatni przekazali wkłady niepieniężne w tej samej wysokości. Wskaźnik
wykorzystania środków z budżetu na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia na 2021 r.
dostępnego na projekty w ramach 7PR wyniósł 80%. W 2021 r. Wspólne
Przedsięwzięcie nie dysponowało prawie żadnymi środkami na zobowiązania z tytułu
działalności operacyjnej, ponieważ ostatni ogłoszony przez nie nabór wniosków
zakończył się z końcem 2014 r.

Wykonanie programu „Horyzont 2020”

3.4.15. W tabeli 3.4.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.
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Tabela 3.4.3 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG RTD)
EFPIA i partnerzy
stowarzyszeni
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (1)
Przedsięwzięcia

Łącznie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)
Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej
838,0
0,0
0,0
nie dot.

Wkłady
pieniężne

Łącznie

838,0

1 638,0

nie dot.

1 638,0

1 638,0

nie dot.

1 638,0

31,9

606,3

251,0

nie dot.

889,2

3 276,0

nie dot.

3 276,0

869,9

606,3

251,0

nie dot.

1 727,2

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.4.16. Aby uzyskać pełen obraz tego, co udało się osiągnąć w ramach Wspólnego

Przedsięwzięcia, należy również wziąć pod uwagę bieżący poziom zobowiązań
operacyjnych jego członków. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło zobowiązania w wysokości 1 452,1 mln euro na poczet popisanych umów
o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym wykorzystało
ono 91% maksymalnej kwoty wkładu UE wynoszącej 1 595,4 mln euro. O takiej sytuacji
zdecydował głównie fakt, że w ogłoszonym w 2019 r. naborze wniosków nie udało się
uwzględnić wszystkich zaplanowanych kwestii, a wkład UE do budżetu Wspólnego
Przedsięwzięcia został odpowiednio zmniejszony decyzją Rady Zarządzającej. Około
616,8 mln euro z tej kwoty zaciągniętych zobowiązań (tj. 42,5%) pozostaje do wypłaty
w nadchodzących latach. Jednocześnie członkowie prywatni zobowiązali się przekazać
wkłady niepieniężne w wysokości 1 520,7 mln euro.

3.4.17. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności Wspólnego

Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont
2020” wyniósł 97%. W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie dysponowało prawie
żadnymi środkami na zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej, ponieważ ostatni
ogłoszony przez nie nabór wniosków zakończył się z końcem 2020 r.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

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

audyty ex post przeprowadza Wspólne Przedsięwzięcie, natomiast w przypadku
płatności w ramach programu „Horyzont 2020” za audyty ex post odpowiada Wspólna
Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD).
Na podstawie wyników audytów ex post dostępnych na koniec 2021 r. Wspólne
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Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym
1,9% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,8% w projektach
finansowanych w ramach 7PR69, a także o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 0,97% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 0,6% w projektach
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie
płatności) 70.

3.4.19. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 71. W jednym przypadku kontrolerzy wykryli
i skwantyfikowali błąd systemowy związany z kosztami osobowymi, który wynikał
z wykorzystania nieprawidłowych stawek godzinowych, nieopartych na ukończonym
roku budżetowym. W kolejnym przypadku błąd został spowodowany brakiem
wystarczającej dokumentacji potwierdzającej odnoszącej się do deklarowanego
wyposażenia i kosztów podróży.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.4.20. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

69

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IHI za
2021 r., rozdział 2.7.2.

70

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IHI za
2021 r., rozdział 2.7.2.

71

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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)

2020

Budżet administracyjny Wspólnego Przedsięwzięcia jest zarządzany osobno (co oznacza, że
kwota środków w budżecie na zobowiązania różni się od kwoty środków w budżecie na
płatności), 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.

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.4.11. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia pragnie i jest
zdecydowane rozwiązać tę sytuację w ścisłej współpracy ze służbami Komisji.
Będziemy postępować zgodnie z wytycznymi Komisji (ostatnia wersja z dnia 20 czerwca
2022 r.) i dokonamy płatności niezwłocznie po otrzymaniu noty debetowej.
3.4.12. W odniesieniu do opłacania przez pracodawcę części składki emerytalnej
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia stosuje się do
wytycznych Komisji opracowanych przez DG BUDG.
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3.5. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Czystego Wodoru (Clean H2)
Wstęp

3.5.1. Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych

i Technologii Wodorowych z siedzibą w Brukseli zostało ustanowione w maju 2008 r.
w ramach siódmego programu ramowego (7PR) w zakresie badań na okres do
31 grudnia 2017 r. 72 (Wspólne Przedsiębiorstwo FCH 1). W maju 2014 r. Rada przyjęła
nowe rozporządzenie ustanawiające, w którym wydłużono czas trwania Wspólnego
Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” do dnia 31 grudnia 2024 r. 73
(FCH 2). W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy, w którym
w miejsce Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na
rzecz Czystego Wodoru (Clean H2) w ramach programu „Horyzont Europa” na okres
kończący się 31 grudnia 2031 r. 74

3.5.2. Wspólne Przedsięwzięcie Clean H2 jest partnerstwem publiczno-prywatnym

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

72

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne
przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

73

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.

74

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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3.5.3. W tabeli 3.5.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Tabela 3.5.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

50,0

85,4

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

5,3

86,3

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

56,2

103,8

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

15,8

104,2

27

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 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. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 Clean H2 obejmujące
sprawozdanie finansowe 75 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 76 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia Clean H2 za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia
rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień
31 grudnia 2021 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.

75

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.

76

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.5.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.5.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 77. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego

77

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie Clean
H2 (podobnie jak jego poprzednik – FCH 2) nie odprowadziło jeszcze takich składek.

3.5.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 78. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia Clean H2 odsetek ten sięga 2,9% czyli około 12 971 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 79. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego 80 koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między
Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 223 642 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

78

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

79

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

80

Art. 15 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) nr 559/2014 oraz art. 28 rozporządzenia
Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu 7PR

3.5.13. W tabeli 3.5.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach 7PR według stanu na koniec
2021 r.

Tabela 3.5.2 – Wkłady członków na rzecz 7PR (w mln euro)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym
i decyzjami prawnymi)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (1)
Przedsięwzięcia
470,0
470,0
940,0

nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

470,0
470,0
940,0

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne
407,4
17,9
425,3

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej
19,1
443,9
463,0

0,0
4,2
4,2

Łącznie

nie dot.
nie dot.
nie dot.

426,5
466,0
892,5

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.5.14. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło

zobowiązania w wysokości 425,5 mln euro na poczet popisanych umów o udzielenie
dotacji w ramach 7PR. Tym samym wykorzystało ono 95% maksymalnej kwoty wkładu
UE wynoszącej 450 mln euro. Około 3,0 mln euro z tej kwoty (tj. 0,7%) pozostaje do
wypłaty w nadchodzących latach. Partnerzy prywatni przekazali wkłady niepieniężne
w tej samej wysokości. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności
Wspólnego Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach 7PR wyniósł
97,8%. W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie dysponowało prawie żadnymi środkami
na zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej, ponieważ ostatni ogłoszony przez
nie nabór wniosków zakończył się z końcem 2014 r.
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Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.5.15. W tabeli 3.5.3 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.5.3 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym
i decyzjami prawnymi)

Członkowie

UE (DG RTD)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (1)
Przedsięwzięcia
665,0
95,0
760,0

0,0
285,0
285,0

Łącznie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne

665,0
380,0
1 045,0

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej

545,5
11,4
556,9

0,0
38,6
38,6

0,0
51,3
51,3

0,0
1 039,0
1 039,0

Łącznie

545,5
1 140,3
1 685,8

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.5.16. Niska kwota zatwierdzonych wkładów niepieniężnych wniesionych przez

prywatnych członków na rzecz działań operacyjnych (38,6 mln euro) wynika z tego, że
Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdza je na późniejszym etapie programu „Horyzont
2020”, tj. w momencie dokonywania płatności końcowych na rzecz projektów
i wydawania świadectw kontroli sprawozdań finansowych.

3.5.17. Aby uzyskać pełen obraz tego, co udało się osiągnąć w ramach Wspólnego
Przedsięwzięcia, należy również wziąć pod uwagę bieżący poziom zobowiązań
operacyjnych jego członków. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło zobowiązania w wysokości 646 mln euro na poczet popisanych umów
o udzielenie dotacji i zamówień w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym
wykorzystało ono w pełni maksymalną kwotę wkładu UE. Około 112,6 mln euro z tej
kwoty (tj. 17,8%) pozostaje do wypłaty w nadchodzących latach. Jednocześnie
członkowie prywatni zobowiązali się przekazać wkłady niepieniężne w wysokości
158,3 mln euro.

3.5.18. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na zobowiązania i płatności
Wspólnego Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu
„Horyzont 2020” wyniósł odpowiednio 98% i 87,8%.
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Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

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

Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza audyty ex post u beneficjentów, natomiast
w przypadku płatności w ramach programu „Horyzont 2020” za audyty ex post
odpowiada Wspólna Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych
i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników audytów ex post dostępnych na koniec
2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 2,0% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,0% w projektach
finansowanych w ramach 7PR81, a także o reprezentatywnym poziomie błędu
wynoszącym 2,16% oraz poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,3% w projektach
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie
płatności) 82.

3.5.20. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 83. W jednym przypadku Trybunał wykrył i skwantyfikował
błąd wynikający z zadeklarowania zawyżonych kosztów osobowych spowodowanego
błędem pisarskim. W kolejnym przypadku stwierdził natomiast niekwantyfikowalne
systemowe uchybienie kontroli związane z brakiem procedury zatwierdzania przez
beneficjenta liczby godzin przepracowanych przy realizacji projektu.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.5.21. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

81

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia Clean H2 za 2021 r.,
rozdział 4.3.

82

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia Clean H2 za 2021 r.,
rozdział 4.3.

83

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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)

2020

Budżet administracyjny Wspólnego Przedsięwzięcia jest zarządzany osobno (co oznacza,
że kwota środków w budżecie na zobowiązania różni się od kwoty środków w budżecie na
płatności), 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.

zrealizowane

2020

W kwietniu 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło otwartą procedurę przetargową na
umowę ramową dotyczącą realizacji trzeciej fazy projektu mającego na celu opracowanie

brak danych lub nie dotyczy
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Rok

Uwagi Trybunału

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

systemu certyfikacji wodoru, tak aby zapewnić zgodność ze zmienioną dyrektywą
w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) 84. 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.
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.

2020

84

Wspólne Przedsięwzięcie korzystało z usług pracowników tymczasowych w zakresie
„zarządzania wiedzą specjalistyczną” przez około 2,5 roku. 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

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

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału
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.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.5.11. Wspólne przedsięwzięcia zbiorowo domagały się od Komisji wyjaśnień i
wskazówek w odniesieniu do ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Jesteśmy otwarci i wyrażamy wolę rozstrzygnięcia kwestii zgodnie ze wskazówkami
otrzymanymi od służb Komisji.
3.5.12. Jeżeli chodzi o opłacanie przez pracodawcę należnej od niego części składki
emerytalnej, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru będzie postępowało
zgodnie z instrukcjami służb Komisji. Zwracamy jednak uwagę, że wspólne
przedsięwzięcia ustanowiły już swój wieloletni budżet w oparciu o ogólne dochody na
wydatki administracyjne określone w Jednolitym Akcie Podstawowym. Ponieważ
dochody te są ustalone na maksymalnym poziomie w Jednolitym Akcie Podstawowym i
nie mogą zostać przekroczone, ostateczna decyzja w sprawie kwoty, którą należy
przewidzieć jako rezerwę w związku ze składkami emerytalnymi, może mieć bardzo
istotny wpływ na zdolność wspólnego przedsięwzięcia do realizacji zaplanowanych
działań i związanych z nimi wydatków.
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3.6. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Kluczowych Technologii Cyfrowych
(KDT)
Wstęp

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. w ramach programu „Horyzont 2020” na okres do
31 grudnia 2024 r. 85 Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zastąpiło Wspólne
Przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS, które zakończyły działalność 26 czerwca 2014 r.
W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy, w którym w miejsce
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT) w ramach programu „Horyzont Europa” na
okres kończący się 31 grudnia 2031 r. 86

3.6.2. Wspólne Przedsięwzięcie KDT jest partnerstwem publiczno-prywatnym,

które zarządza programem w zakresie badań naukowych i innowacji mającym na celu
wzmocnienie strategicznej autonomii UE w dziedzinie podzespołów i układów
elektronicznych. Jego członkami założycielami są UE, reprezentowana przez Komisję,
państwa uczestniczące oraz trzy stowarzyszenia branżowe: Europejskie Stowarzyszenie
ds. Integracji Systemów Inteligentnych (EPoSS), Stowarzyszenie na rzecz Europejskiej
Działalności w zakresie Nanoelektroniki (AENEAS) i stowarzyszenie branżowe INSIDE,
które reprezentują zainteresowane strony w sektorach mikro- i nanoelektroniki,
zintegrowanych systemów inteligentnych oraz systemów
wbudowanych/cyberfizycznych.

85

Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

86

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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3.6.3. W tabeli 3.6.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Tabela 3.6.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

155,8

137,4

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

212,4

209,0

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

199,3

215,8

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

214,0

218,3

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 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

3.6.4. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 KDT obejmujące
sprawozdanie finansowe 87 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 88 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia KDT za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie
we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia
2021 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.

87

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.

88

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 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.6.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.6.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 89. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie KDT
89

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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(podobnie jak jego poprzednik – Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) nie odprowadziło
jeszcze takich składek.

3.6.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 90, przy czym za dochody bez dotacji
z budżetu UE uznaje się także wkłady pieniężne państw uczestniczących, które są
udostępniane poza budżetem UE. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia KDT
odsetek ten sięga 50,1% czyli około 243 904 euro rocznie (na podstawie danych
z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody obliczania wysokości
składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca do budżetu UE na
podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych przepisach regulaminu
pracowniczego 91. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu Podstawowego 92 koszty
administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej między Unię i pozostałych
członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego Przedsięwzięcia jako
pracodawcy wyniosłyby około 243 417 rocznie (na podstawie danych z 2021 r.).
Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko powstania odmiennych
interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki należnej od wspólnych
przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie finansowym.

90

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

91

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

92

Art. 28 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu 7PR

3.6.13. W dniu 26 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie zastąpiło Wspólne

Przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS i przejęło realizację ich działań w ramach 7PR.

3.6.14. Do końca 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie dokonało zamknięcia

finansowego wszystkich projektów w ramach 7PR będących jeszcze w toku. Na
podstawie łącznych kosztów zatwierdzonych działań w ramach 7PR i płatności
dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie (oraz jego poprzedników: Wspólne
Przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS oraz Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) na ich
dofinansowanie, ostateczne kwoty wkładów poszczególnych członków szacowane są
następująco: UE – 564,3 mln euro; państwa uczestniczące – 812,5 mln euro; wkłady
niepieniężne członków prywatnych – 2 202,4 mln euro.

Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.6.15. W tabeli 3.6.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.6.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG CNECT)
Członkowie prywatni
Państwa uczestniczące (2)
Łącznie

Działalność
Działalność
Wspólnego
dodatkowa (1)
Przedsięwzięcia
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

nie dot.
nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

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

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne
1 058,1
22,2
450,2
1 530,5

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
wkłady
działalności
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowej
nie dot.
300,6
nie dot.
300,6

nie dot.
968,2
nie dot.
968,2

nie dot.
nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

1 058,1
1 291,0
450,2
2 799,3

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
(2) Państwa uczestniczące przekazują swoje wkłady bezpośrednio beneficjentom.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.6.16. Aby uzyskać pełen obraz tego, co udało się osiągnąć w ramach Wspólnego

Przedsięwzięcia, należy również wziąć pod uwagę bieżący poziom zobowiązań
operacyjnych jego członków. Według stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło zobowiązania w wysokości 1 170 mln euro na poczet popisanych umów
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o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym wykorzystało
ono w pełni maksymalną kwotę wkładu UE. Około 190,3 mln euro z tej kwoty (tj.
16,6%) pozostaje do wypłaty w nadchodzących latach.

3.6.17. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności Wspólnego

Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont
2020” wyniósł 85%. W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie dysponowało prawie
żadnymi środkami na zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej, ponieważ ostatni
ogłoszony przez nie nabór wniosków zakończył się z końcem 2020 r.

3.6.18. Według szacunków na koniec 2021 r. potencjalne ostateczne wkłady

niepieniężne na rzecz działalności operacyjnej w ramach programu „Horyzont 2020”
wnoszone przez prywatnych członków miały wynieść 1 594,2 mln euro. Należy przy
tym zauważyć, że Wspólne Przedsięwzięcie może obliczyć i zatwierdzić faktyczną kwotę
wkładów niepieniężnych wniesionych przez członków prywatnych dopiero wówczas,
gdy zarówno Wspólne Przedsięwzięcie, jak i państwa uczestniczące dokonają
wszystkich płatności, a także gdy przekazane zostaną wszystkie świadectwa
zakończenia projektu i odnośne informacje. W tym kontekście, biorąc po uwagę fakt,
że na koniec 2021 r. tylko niewiele projektów realizowanych w ramach programu
„Horyzont 2020” zostało ukończonych, zatwierdzone wkłady niepieniężne przekazane
przez partnerów branżowych wynosiły 300,6 mln euro. Na koniec 2021 r.
skumulowana szacunkowa kwota (niezatwierdzonych jeszcze) wkładów niepieniężnych
od członków prywatnych wynosiła 968,2 mln euro, według obliczeń przeprowadzonych
w oparciu o metodę pro rata temporis przyjętą przez Radę Zarządzającą Wspólnego
Przedsięwzięcia.

3.6.19. Na koniec 2021 r. państwa uczestniczące podjęły zobowiązania umowne

na kwotę 1 106,2 mln euro 93 i zadeklarowały łącznie wkłady finansowe w wysokości
450,2 mln euro, które wypłaciły bezpośrednio krajowym beneficjentom projektów
objętych wsparciem w ramach programu „Horyzont 2020”. Różnica pomiędzy kwotą
wkładów finansowych państw uczestniczących i wkładem finansowym UE w wysokości
1 058,1 mln euro na koniec 2021 r. wynika z tego, że większość państw uczestniczących
uwzględnia i zgłasza do Wspólnego Przedsięwzięcia poniesione koszty dopiero
w momencie ukończenia projektów objętych wsparciem w ramach programu
„Horyzont 2020”.

93

Ta kwota została oszacowana na podstawie decyzji finansowych Rady Władz Publicznych
Wspólnego Przedsięwzięcia w odniesieniu do naborów wniosków z lat 2014–2020.
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Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

3.6.20. Umowy administracyjne zawarte przez Wspólne Przedsiębiorstwa

ARTEMIS i ENIAC z krajowymi organami finansującymi obowiązują nadal po połączeniu
tych przedsiębiorstw we Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL. Zgodnie z postanowieniami
tych umów strategie audytów ex post Wspólnych Przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC
w znacznym stopniu polegały na przeprowadzanych przez krajowe organy finansujące
audytach zestawień wydatków poniesionych w ramach projektów 94. 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. Ponieważ łączna kwota płatności dokonanych w 2021 r. przez Wspólne
Przedsięwzięcie w celu zamknięcia pozostałych projektów w ramach 7PR wyniosła
zaledwie 0,6 mln euro (tj. 0,4% łącznych płatności z tytułu działalności operacyjnej),
w ich przypadku w 2021 r. nie wystąpiło ryzyko istotnych błędów.

3.6.21. Jeśli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, audyty

ex post przeprowadza Wspólna Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań
Naukowych i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników audytów Wspólnej Służby
Audytu na koniec 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało
o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 2,2% oraz poziomie błędu
rezydualnego wynoszącym 1,2% w przypadku programu „Horyzont 2020” 95.

3.6.22. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone

94

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

95

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia KDT za
2021 r., rozdział 8.2.3.

113
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT)
w wyniku audytów ex post 96. W dwóch przypadkach Trybunał wykrył i skwantyfikował
błędy spowodowane zgłoszeniem zawyżonych kosztów osobowych.

Nowy scentralizowany system zarządzania wkładami finansowymi
państw uczestniczących

3.6.23. Zgodnie z rozporządzeniem ramowym w sprawie programu „Horyzont

Europa” i Jednolitym Aktem Podstawowym Wspólne Przedsięwzięcie jest zobowiązane
do wprowadzenia nowej scentralizowanej procedury zarządzania, tzw. centralnego
systemu zarządzania wkładami finansowymi (CMFC), w celu zarządzania wkładami
finansowymi państw uczestniczących.

3.6.24. W ramach planowanego systemu każde państwo uczestniczące może

zdecydować o przekazywaniu do wspólnego przedsięwzięcia odnośnych wkładów
finansowych na poziomie poszczególnych projektów na rzecz beneficjentów mających
siedzibę w tym państwie. W trakcie tego procesu każde państwo uczestniczące ma
również prawo weta we wszystkich kwestiach dotyczących wykorzystania jego
własnych wkładów finansowych, przekazanych wspólnemu przedsięwzięciu na rzecz
wnioskodawców mających siedzibę w tym państwie uczestniczącym, zgodnie
z unijnymi przepisami finansowymi i regułami konkurencji. Tym samym państwo
uczestniczące może zdecydować, na podstawie krajowych priorytetów strategicznych,
czy udzielić wsparcia krajowemu beneficjentowi wybranego i zatwierdzonego projektu
w zakresie badań i innowacji.

3.6.25. Jednocześnie Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało dokonywać

płatności w ramach dofinansowania na rzecz wszystkich państw uczestniczących, które
zdecydują się powierzyć mu wnoszone przez siebie wkłady finansowe. Będzie również
musiało zarządzać dwiema osobnymi procedurami opierającymi się na umowach
administracyjnych z państwami stowarzyszonymi i monitorować ich realizację. Krajowy
organ finansujący każdego z państw uczestniczących ma zawrzeć umowę
administracyjną ze Wspólnym Przedsięwzięciem, na podstawie której albo płatności
z wkładów krajowych zostaną powierzone Wspólnemu Przedsięwzięciu, albo krajowy
organ finansujący będzie koordynował umowy w sprawie transferu środków krajowych

96

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie dotacji skontrolowanych
u beneficjentów próg, powyżej którego zgłasza się błędy kwantyfikowalne, wynosi 1%
kosztów objętych kontrolą.
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na płatności na rzecz beneficjentów i prowadził sprawozdawczość dotyczącą tych
wkładów.

3.6.26. Trybunał zwraca uwagę na fakt, że Komisja nie oszacowała, jakich

dodatkowych zasobów Wspólne Przedsięwzięcie będzie potrzebować, aby wdrożyć
zaplanowany system CMFC. Zasoby te nie zostały również przewidziane we wstępnych
szacunkach zasobów kadrowych Wspólnego Przedsięwzięcia na potrzeby wdrożenia
programu „Horyzont Europa”. Ów brak planowania na etapie wprowadzania systemu
CMFC w połączeniu z sytuacją kadrową oraz brakiem narzędzi i wsparcia
informatycznego może niekorzystnie wpłynąć na realizację programów Wspólnego
Przedsięwzięcia i na osiągnięcie zakładanego poziomu wkładów od pozostałych
członków. Jeśli system CMFC ma być zarządzany w sposób niezautomatyzowany,
będzie to wymagało dużych zasobów kadrowych.

Uwaga dotycząca innych kwestii
Sytuacja kadrowa we Wspólnym Przedsięwzięciu

3.6.27. Zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie zmiany Jednolitego Aktu

Podstawowego 97 Wspólne Przedsięwzięcie KDT zostanie przekształcone w przyszłości
we Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów z nowymi zadaniami dotyczącymi
wdrażania inicjatywy „Czipy dla Europy” w WRF na lata 2021–2027. W tym kontekście
będzie ono wspierało rozwój innowacyjnych technologii półprzewodnikowych nowej
generacji, co powinno przyczynić się do zwiększenia zdolności UE w zakresie produkcji
czipów. Zgodnie z tym wnioskiem w WRF na lata 2021–2027 Wspólne Przedsięwzięcie
wdroży projekty o wartości około 10,9 mld euro i powinno pozyskać 19 dodatkowych
pracowników, tak aby do 2025 r. osiągnąć zaplanowaną liczbę 50 pracowników
etatowych. Na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało jedynie
29 pracowników (13 zatrudnionych na czas określony i 16 kontraktowych). W związku
z tym może mieć ono duże trudności kadrowe, jeśli chodzi o zarządzanie nowymi
pracownikami, szczególnie w świetle nowych procedur administracyjnych
i operacyjnych, nad którymi trwają obecnie prace.

97

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2085
ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”
w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, COM(2022) 47 final z dnia
8.2.2022 r.
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.6.28. 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)

2020

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:
— kwota wkładów finansowych wniesionych przez państwa uczestniczące we Wspólnych
Przedsiębiorstwach ARTEMIS i ENIAC na rzecz projektów w ramach 7PR;
— kwota wkładów rzeczowych wniesionych przez podmioty badawczo-rozwojowe na
rzecz projektów w ramach 7PR realizowanych przez Wspólne Przedsiębiorstwa
ARTEMIS i ENIAC.

zrealizowane

117
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT)

Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.6.11. & 3.6.12. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych
jest skłonne rozwiązać tę kwestię i doprowadzić do zgodności ze wszystkimi
właściwymi przepisami we współpracy z odpowiednimi służbami Komisji. W
następstwie wspólnego wniosku wszystkich Wspólnych Przedsięwzięć, skierowanego
do służb Komisji, Komisja wydała w czerwcu 2022 r. wytyczne dotyczące obliczania
składek emerytalnych należnych od pracodawców we Wspólnym Przedsięwzięciu.
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych analizuje obecnie
propozycję Komisji i obliczenia zgodnie z wydanymi wytycznymi, a w odniesieniu do
wkładów państw uczestniczących trwają dyskusje z jego członkami, ponieważ wkłady
te są wypłacane bezpośrednio beneficjentom, a nie Wspólnemu Przedsięwzięciu i nie
dotyczą kosztów administracyjnych. Rada Zarządzająca powinna zostać powiadomiona
w odpowiednim terminie.
3.6.26. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych nie
dysponuje dodatkowymi zasobami kadrowymi do prowadzenia centralnego systemu
zarządzania finansowego (CFM) – wykonywania nowego, złożonego zadania. Wspólne
Przedsięwzięcie wielokrotnie zgłaszało ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami
w dorocznej ocenie ryzyka. Wspólne Przedsięwzięcie zwróciło się o zwiększenie
zasobów. Wspólne Przedsięwzięcie wprowadza wewnętrzne procedury w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu CFM i ocenia przydział potrzebnych
zasobów. Wdrażanie systemu CFM może rozpocząć się najwcześniej wraz z
zaproszeniem do składania wniosków dotyczących projektów na rok 2023.
3.6.27. Wspólne Przedsięwzięcie przyznaje, że zatrudnienie dodatkowych 19
pracowników do 2025 r. jest wyzwaniem, którego realizacja będzie przebiegać
równolegle z nowymi procesami administracyjnymi i operacyjnymi, które należy
ustanowić. Ważne jest doprecyzowanie terminów, ponieważ nastąpiły opóźnienia w
tym procesie i przyjęcie aktu w sprawie czipów jest obecnie planowane na drugą
połowę 2023 r. Biorąc pod uwagę te ramy czasowe, pierwsze rekrutacje będą mogły
zacząć się dopiero od końca 2023 r.
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3.7. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz
Biotechnologicznej Europy Opartej na
Obiegu Zamkniętym (CBE)
Wstęp

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

zostało ustanowione w maju 2014 r. w ramach programu „Horyzont 2020” na okres do
31 grudnia 2024 r. 98 W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy,
w którym w miejsce Wspólnego Przedsięwzięcia BBI ustanowiono Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym
(CBE) w ramach programu „Horyzont Europa” na okres kończący się 31 grudnia
2031 r. 99

3.7.2. Wspólne Przedsięwzięcie CBE jest partnerstwem publiczno-prywatnym

w sektorze bioprzemysłu. Jego członkami założycielami są 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.

98

Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu.

99

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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Tabela 3.7.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

127,1

191,2

4,6

72,2

174,8

196,6

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

5,3

111,7

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)

22

23

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)
Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)
Dostępny budżet – środki na płatności (mln EUR) (1)

(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

3.7.4. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 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 CBE obejmujące
sprawozdanie finansowe 100 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 101 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia CBE za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie
we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia
2021 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.

100

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.

101

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 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.7.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.7.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 102. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
102

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie CBE
(podobnie jak jego poprzednik – Wspólne Przedsięwzięcie BBI) nie odprowadziło
jeszcze takich składek.

3.7.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 103. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia CBE odsetek ten sięga 2,3% czyli około 8 085 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 104. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego 105 koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej
między Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 175 756 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

103

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

104

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

105

Art. 12 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) nr 560/2014 oraz art. 28 rozporządzenia
Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.7.13. W tabeli 3.7.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.7.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
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
Wspólnego
Działalność
Zmniejszenia
Przedsięwzięcia dodatkowa (2)
(1)

Łącznie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne

Wkłady
Zgłoszone, lecz
niepieniężne
Zatwierdzone
niezatwierdzone
na poczet
wkłady
wkłady
działalności
niepieniężne
niepieniężne
dodatkowej

Łącznie

975,0

nie dot.

-140,0

835,0

728,2

nie dot.

nie dot.

nie dot.

728,2

462,1

2 225,4

nie dot.

2 687,5

14,6

52,2

79,9

1 646,5

1 793,2

182,5

nie dot.

-140,0

42,5

3,3

nie dot.

nie dot.

nie dot.

3,3

1 619,6

2 225,4

-280,0

3 565,0

746,0

52,2

79,9

1 646,5

2 524,6

(1) Wartości docelowe wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych i wkładów na poczet kosztów administracyjnych uzgodnione w rocznych planach pracy Wspólnego
Przedsięwzięcia.
(2) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Minimalna wartość docelowa wynosząca 1 755 mln euro
w przypadku członków prywatnych została zwiększona do 2 225,4 mln euro, tak aby osiągnąć minimalny wymagany wkład wynoszący co najmniej 2 730 mln euro.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.7.14. Jeśli chodzi o zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego

Przedsięwzięcia, według stanu na koniec 2021 r. zaciągnęło ono zobowiązania
w wysokości 815,8 mln euro na poczet popisanych umów o udzielenie dotacji
w ramach programu „Horyzont 2020”. Tym samym wykorzystało ono niemal w pełni
maksymalną kwotę wkładu UE. Około 159,6 mln euro z tej kwoty (tj. 19,6%) pozostaje
do wypłaty w nadchodzących latach. Jednocześnie członkowie prywatni zobowiązali się
przekazać wkłady niepieniężne w wysokości 266,5 mln euro. Kwota ta stanowi 56%
orientacyjnej wartości docelowej, którą w rocznych programach prac przyjętych przez
Wspólne Przedsięwzięcie określono na poziomie 475,3 mln euro. Wszystkie nabory
wniosków w ramach programu „Horyzont 2020” zostały zamknięte z końcem 2020 r.,
zatem do końca programu Wspólne Przedsięwzięcie nie osiągnie zakładanej wartości
docelowej w zakresie wkładów członków prywatnych.
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3.7.15. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności Wspólnego

Przedsięwzięcia na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont
2020” wyniósł 71%. Wynika to głównie z tymczasowego wstrzymania wdrażania
najnowszych projektów w ramach programu „Horyzont 2020” bądź wydłużenia
terminów ich realizacji ze względu na pandemię COVID-19, jak również
z niespodziewanego zakończenia dużego projektu w ramach programu „Horyzont
2020” w następstwie ogłoszenia w 2021 r. upadłości przez głównego beneficjenta.
W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie dysponowało żadnymi środkami na
zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej, ponieważ ostatni ogłoszony przez nie
nabór wniosków zakończył się z końcem 2020 r.

3.7.16. Według stanu na koniec 2021 r. kwota wkładów niepieniężnych członków

z branży na poczet dodatkowych działań wyniosła 1 646,5 mln euro, tj. 74% docelowej
kwoty 2 225,4 mln euro. W przypadku środków w wysokości 715,6 mln euro (tj. 43%
zgłoszonej kwoty) proces poświadczenia nie został zakończony. Aby zapewnić
osiągnięcie kwoty docelowej na koniec programu, w lutym 2022 r. Rada Zarządzająca
Wspólnego Przedsięwzięcia zatwierdziła dodatkowe inwestycje członków z branży
w wysokości 658 mln euro na rzecz prowadzonych w 2022 r. działań ściśle powiązanych
z celami strategicznymi Wspólnego Przedsięwzięcia. To zobowiązanie podjęte przez
członków prywatnych może zniwelować ryzyko, że na koniec programu „Horyzont
2020” Wspólne Przedsięwzięcie nie osiągnie wartości docelowej, jeśli chodzi o wkłady
niepieniężne na rzecz działalności dodatkowej.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

3.7.17. Jeśli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za

przeprowadzanie audytu ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Dyrekcji
Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników
audytów ex post dostępnych na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 1,9% oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 1,2% w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)106.

3.7.18. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
106

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia CBE za 2021 r, rozdział 4.3.
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losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 107. W jednym przypadku Trybunał wykrył i skwantyfikował
błąd dotyczący zadeklarowania bezpośrednich kosztów osobowych w odniesieniu do
osoby, która nie była zatrudniona przez beneficjenta ani z którą nie zawarto
bezpośrednio umowy na realizację projektu.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.7.19. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

107

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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

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.

zrealizowane

2020

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”.

brak danych lub nie dotyczy
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

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
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.

w trakcie realizacji

2020

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.

brak danych lub nie dotyczy
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.7.11. oraz 3.7.12. Wspólne Przedsięwzięcie jest otwarte i gotowe do rozwiązania tej
kwestii we współpracy ze służbami Komisji. Wspólne przedsięwzięcia razem zwróciły się
do Komisji o wyjaśnienia i wytyczne w odniesieniu do ustaleń Trybunału
Obrachunkowego.

3.7.14. Wynikający z tego niższy poziom wkładów niepieniężnych na rzecz działań
operacyjnych (IKOP) w umowach o udzielenie dotacji w porównaniu z oczekiwanymi
poziomami określonymi w rocznych programach prac wynika głównie z faktu, że
Wspólne Przedsięwzięcie CBE może realizować jedynie otwarte zaproszenia do
składania wniosków, co z czasem doprowadziło do zwiększenia współfinansowania
beneficjentów, którzy nie są członkami konsorcjum BIC prywatnych członków
Wspólnego Przedsięwzięcia CBE. Ponieważ zwycięscy beneficjenci nie są zobowiązani
do przyłączenia się do konsorcjum BIC, Wspólne Przedsięwzięcie CBE nie mogło wziąć
pod uwagę ich wkładów na rzecz osiągnięcia celu IKOP Wspólnego Przedsięwzięcia.
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3.8. Wspólne Europejskie
Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-Rail)
Wstęp

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

ustanowione w czerwcu 2014 r. w ramach programu „Horyzont 2020” na okres do
31 grudnia 2024 r. 108 W listopadzie 2021 r. Rada przyjęła Jednolity Akt Podstawowy,
w którym w miejsce Wspólnego Przedsięwzięcia S2R ustanowiono Wspólne
Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-Rail) w ramach programu „Horyzont
Europa” na okres kończący się 31 grudnia 2031 r.109

3.8.2. Wspólne Przedsięwzięcie EU-Rail jest partnerstwem publiczno-prywatnym
w dziedzinie badań i innowacji w sektorze kolei. Jego członkami założycielami są UE,
reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z sektora kolejowego (główni
interesariusze, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa kolejowe,
podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze).

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

108

Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

109

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne
przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.
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Tabela 3.8.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

42,7

72,5

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

1,2

77,9

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

68,4

75,8

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

13,6

84,1

19

24

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

3.8.4. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem 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 Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 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 EU-Rail obejmujące
sprawozdanie finansowe 110 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 111 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia EU-Rail za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia
rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień
31 grudnia 2021 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.

110

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.

111

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 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.8.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.8.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 112. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie EU112

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Rail (podobnie jak jego poprzednik – Wspólne Przedsięwzięcie S2R) nie odprowadziło
jeszcze takich składek.

3.8.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 113. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia EU-Rail odsetek ten sięga 3,8% czyli około 10 445 euro rocznie (na
podstawie danych z 2021 r.). W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody
obliczania wysokości składki, którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca
do budżetu UE na podstawie dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych
przepisach regulaminu pracowniczego 114. Tymczasem w myśl Jednolitego Aktu
Podstawowego 115 koszty administracyjne należy podzielić równo w skali rocznej
między Unię i pozostałych członków, co oznaczałoby, że składki należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy wyniosłyby około 137 435 rocznie (na podstawie
danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko
powstania odmiennych interpretacji co do sposobu obliczenia wysokości składki
należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców, o różnym wpływie
finansowym.

113

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

114

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

115

Art. 15 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) nr 642/2014 oraz art. 28 rozporządzenia
Rady (UE) 2021/2085.
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020”

3.8.13. W tabeli 3.8.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020”
według stanu na koniec 2021 r.

Tabela 3.8.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
(w mln euro)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG MOVE)
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Wspólnego
Przedsięwzięcia
398,0
350,0
748,0

Działalność
dodatkowa (1)
0,0
120,0
120,0

Łącznie

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne

398,0
470,0
868,0

Wkłady
Zgłoszone, lecz
niepieniężne
Zatwierdzone
niezatwierdzone
na poczet
wkłady
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej

339,2
10,5
349,7

0,0
179,1
179,1

0,0
96,4
96,4

Łącznie

0,0
208,8
208,8

339,2
494,8
834,0

(1) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.8.14. W kwietniu 2021 r., w następstwie ostatecznej zmiany rocznego planu

prac na 2021 r., Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło ostatni nabór wniosków w ramach
programu „Horyzont 2020”, aby ukończyć realizację swojego programu w zakresie
innowacji pod nazwą „Technologie umacniające zrównoważony charakter
i atrakcyjność transportu towarowego w Europie”. W następstwie tego naboru według
stanu na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania w wysokości
385,5 mln euro na poczet popisanych umów o udzielenie dotacji w ramach programu
„Horyzont 2020”. Tym samym wykorzystało ono niemal w pełni maksymalną kwotę
wkładu UE. Około 96,4 mln euro z tej kwoty (tj. 25%) pozostaje do wypłaty
w nadchodzących latach. Jednocześnie członkowie prywatni zobowiązali się przekazać
wkłady niepieniężne w wysokości 572,6 mln euro.

3.8.15. Wspólne Przedsięwzięcie wykorzystało 100% swojego budżetu na

zobowiązania na 2021 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont
2020”. Wskaźnik wykorzystania środków z budżetu na płatności operacyjne Wspólnego
Przedsięwzięcia na 2021 r., w tym na niewykorzystane i realokowane zobowiązania na
płatności operacyjne, spadł do 61% (w 2020 r. – 76%). Przyczyną tego stanu rzeczy był
głównie fakt, że sprawozdania techniczne beneficjentów wykazywały się
niewystarczającą jakością. Ponadto konieczne było wystąpienie do beneficjentów
o dodatkowe dowody potwierdzające osiągnięcie rezultatów projektów. Większość
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płatności dokonywanych przez Wspólne Przedsięwzięcie to płatności ryczałtowe
wypłacane za pakiety prac, które zostały prawidłowo zrealizowane przez wielu
beneficjentów. Oznacza to, że opóźnienie w przypadku jednego beneficjenta ma wpływ
na termin wypłaty całej płatności ryczałtowej za dany pakiet prac.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

3.8.16. Jeśli chodzi o płatności w ramach programu „Horyzont 2020”, za

przeprowadzanie audytu ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Dyrekcji
Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Na podstawie wyników
audytów ex post dostępnych na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie
poinformowało o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 2,3 % oraz poziomie
błędu rezydualnego wynoszącym 1,6 % w projektach finansowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności)116.

3.8.17. W ramach oceny mechanizmów kontroli mających zastosowanie do

płatności z tytułu działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia Trybunał zbadał
losowo dobraną próbę płatności z programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2021 r.
na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu ustalone
w wyniku audytów ex post 117. Trybunał nie stwierdził błędów ani uchybień w tych
mechanizmach w przypadku beneficjentów dobranych do próby kontrolnej.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

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

116

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia EU-Rail za
2021 r., rozdział 4.3.

117

W przypadku transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie 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)

2020

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.

zrealizowane
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.8.12. EU-Rail zgadza się płacić swoje składki emerytalne pracodawcy zgodnie z
obliczeniami, które udostępnią służby Komisji, po ustaleniu aspektów prawnych i
wystawieniu faktur przez PMO. Mimo że organizacja nie posiada uprawnień do
zaakceptowania faktu, że istnieje sprzeczność między metodą szacowania
przedstawioną przez służby Komisji a przywołanymi przepisami Jednolitego Aktu
Podstawowego, UE-Rail jest otwarte i gotowe rozwiązać tę kwestię we współpracy ze
służbami Komisji.
Artykuł 28 Jednolitego Aktu Podstawowego stanowi, że koszty operacyjne wspólnego
przedsięwzięcia powinny być pokrywane ze składek finansowych UE i prywatnych
członków. Zdaniem wspólnego przedsięwzięcia jest to sprzeczne z art. 83 ust. 2
regulaminu pracowniczego, który składki organów UE (agencji) płaconych przez
pracodawcę do unijnego systemu emerytalno-rentowego oblicza na podstawie
dochodów.
3.8.15. W 2021 r. wspólne przedsięwzięcie dokonało z powodzeniem ponad 70 płatności
związanych z przetargami operacyjnymi i umowami o udzielenie dotacji na łączną kwotę
39,3 mln EUR. Wspólne przedsięwzięcie zwróciło uwagę Rady Zarządzającej na
znaczenie jakości sprawozdawczości beneficjentów oraz konieczności przestrzegania
terminów przez beneficjentów lub wykonawców. W listopadzie 2021 r. organizacja
poinformowała Radę Zarządzającą, że ze względu na opóźnienia beneficjentów w
składaniu wniosków o płatność i dokumentów uzupełniających, środki na płatności w
wysokości około 17,5 mln EUR pozostaną niewykorzystane na koniec roku. Ponadto
wspólne przedsięwzięcie musiało przenieść tę kwotę do niewykorzystanych środków,
aby ponownie włączyć ją do środków na płatności na 2022 r. Zdaniem wspólnego
przedsięwzięcia dzięki tej realokacji osiągnięto realizację płatności operacyjnych (Tytuł
3) w wysokości 84%.
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3.9. Wspólne Przedsięwzięcie
w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali (EuroHPC)
Wstęp

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. 118 Rozpoczęło ono samodzielną działalność w dniu
23 września 2020 r. W lipcu 2021 r. Rada przyjęła nowe rozporządzenie ustanawiające,
w którym wydłużono czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia
2033 r. w ramach programu realizowanego w wieloletnich ramach finansowych (WRF)
na lata 2021–2027 119.

3.9.2. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC jest partnerstwem publiczno-prywatnym,

które umożliwia połączenie zasobów UE, państw uczestniczących i partnerów
prywatnych w celu rozwoju obliczeń wielkiej skali w Europie. Jego członkami
założycielami są UE, reprezentowana przez Komisję, państwa uczestniczące oraz dwóch
partnerów prywatnych: Europejska Platforma Technologiczna na rzecz obliczeń wielkiej
skali (ETP4HPC) i stowarzyszenie Big Data Value Association (BDVA). Z końcem 2021 r.
Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia zaakceptowała wniosek o członkostwo
złożony przez trzeciego partnera prywatnego – Europejskie Konsorcjum Przemysłu
Kwantowego (QuIC).

118

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali.

119

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1173 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali i uchylające
rozporządzenie (UE) 2018/1488.
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3.9.3. W tabeli 3.9.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Tabela 3.9.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
2021

2020

Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)

207,5

181,5

Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)

722,4

509,1

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

348,2

181,5

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

753,4

509,1

15

11

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. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem prac innych kontrolerów oraz analiza
informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.

3.9.5. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia

opinii Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie,
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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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 EuroHPC obejmujące
sprawozdanie finansowe 120 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 121 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia EuroHPC za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia
rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień
31 grudnia 2021 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.

120

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.

121

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

3.9.10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.9.11. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 122. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego

122

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie
EuroHPC nie odprowadziło jeszcze takich składek.

3.9.12. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 123, przy czym za dochody bez dotacji
z budżetu UE uznaje się także wkłady pieniężne państw uczestniczących, które są
udostępniane poza budżetem UE. W przypadku EuroHPC odsetek ten wynosi 41,2%.
W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody obliczania wysokości składki,
którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca do budżetu UE na podstawie
dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych przepisach regulaminu
pracowniczego 124. Tymczasem w myśl statutu Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC 125
UE powinna pokrywać 100% jego kosztów administracyjnych. Współistnienie tych
różnych przepisów prawnych rodzi ryzyko powstania odmiennych interpretacji co do
sposobu obliczenia wysokości składki należnej od wspólnych przedsięwzięć jako
pracodawców, o różnym wpływie finansowym.

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem
Wykonanie budżetu programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc
Europę” (CEF)

3.9.13. W tabeli 3.9.2 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez

członków na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w celu realizacji programów w ramach
123

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.

124

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

125

Motyw 22 i art. 15 załącznika 1 do rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173.
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programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) według stanu na
koniec 2021 r.

Tabela 3.9.2 – Wkłady członków w ramach programu „Horyzont 2020”
i CEF (w mln euro)
Wkłady wniesione przez członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym)

Członkowie

UE (DG CNECT)
Państwa uczestniczące
Członkowie prywatni
Łącznie

Działalność
Wspólnego
Działalność
Przedsięwzięcia dodatkowa (2)
(1)
536,0
486,0
422,0
1 444,0

nie dot.
nie dot.
nie dot.
nie dot.

Łącznie

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

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2021 r.)

Wkłady
pieniężne
307,0
120,3
0,0
427,3

Wkłady
Zgłoszone, lecz
Zatwierdzone
niepieniężne
niezatwierdzone
wkłady
na poczet
wkłady
niepieniężne
działalności
niepieniężne
dodatkowej
0,0
0,0
nie dot.
0,0
13,0
nie dot.
0,0
4,2
nie dot.
0,0
17,2
nie dot.

Łącznie

307,0
133,3
4,2
444,5

(1) Wkład UE obejmuje 100 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę”.
(2) Działalność dodatkowa znajduje się poza zakresem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Źródło: dane przekazane przez Wspólne Przedsięwzięcie.

3.9.14. Na koniec 2021 r. członkowie prywatni zgłosili wkłady niepieniężne

w wysokości jedynie 4,2 mln euro. Na ten moment Wspólne Przedsięwzięcie
zaciągnęło już jednak zobowiązania w wysokości 180 mln euro na sfinansowanie
w 50% dotacji na badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”,
co stanowiło minimalną wartość docelową określoną w rozporządzeniu
ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie 126. Pozostałe 50 % łącznych kosztów
projektów jest finansowane przez państwa uczestniczące, a partnerzy prywatni
przekazują jedynie wkłady dodatkowe, wykraczające ponad maksymalne koszty
kwalifikowalne w ramach dotacji. Istnieje zatem duże ryzyko, że do końca okresu
wdrażania projektów finansowanych z dotacji Wspólne Przedsięwzięcie nie osiągnie
wartości docelowej zakładającej wkłady członków prywatnych na poziomie 420 mln
euro, którą określono w rozporządzeniu ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie.

3.9.15. W lipcu 2021 r. Rada przyjęła nowe rozporządzenie ustanawiające

EuroHPC. Zgodnie z jego zapisami Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało zrealizować
projekty na kwotę 7 mld euro, z czego 3,1 mld euro ma zostać pozyskane od państw
uczestniczących, a 900 mln euro od członków prywatnych w postaci wkładów
finansowych i niepieniężnych. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu
z wcześniejszym programem WRF, w ramach którego Wspólne Przedsięwzięcie miało
wdrożyć projekty o wartości około 1,4 mld euro. W związku z tym ryzyko, że nie
osiągnie ono wartości docelowych w zakresie wkładów pozostałych podmiotów

126

Art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2018/1488.
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uczestniczących, które to wartości zostały określone w nowym rozporządzeniu
ustanawiającym, jest znacznie większe.

3.9.16. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2021 r.

dostępnego na projekty operacyjne, wskaźniki wykorzystania środków na
zobowiązania i płatności z tytułu działalności operacyjnej (tytuł 3) wyniosły
odpowiednio 2% i 47%. Przyczyną tego bardzo niskiego wskaźnika wykorzystania
w przypadku środków na zobowiązania jest głównie opóźnione rozpoczęcie działalności
(w lipcu 2021 r.) przez Wspólne Przedsięwzięcie w nowych WRF na lata 2021–2027,
a także przekazanie w grudniu 2021 r. przez Komisję i państwa uczestniczące środków
w wysokości 700 mln euro na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia. Kolejnym czynnikiem,
który przyczynił się do niskiego wskaźnika wykorzystania, są opóźnienia po stronie
jednostek przyjmujących, a także trudności – spowodowane sytuacją epidemiczną na
świecie – z dostawą kluczowych komponentów potrzebnych do budowy budynków
(centrów danych), w których mają się mieścić i działać zakupione już superkomputery.

3.9.17. W przypadku środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej

przyczyną niskiego wskaźnika wykorzystania było z kolei przede wszystkim opóźnione
rozpoczęcie niektórych nowych projektów infrastrukturalnych, co spowodowało
opóźnienie w wypłacie płatności zaliczkowych zaplanowanych na 2021 r., a także
niespodziewana konieczność przeznaczenia większej ilości czasu na prace kontrolne
ex ante dotyczące produktów w odniesieniu do pierwszych płatności okresowych
z dotacji na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020”.

3.9.18. Jeśli chodzi o środki na zobowiązania i płatności administracyjne (tytuły 1

i 2), na etapie planowania budżetu administracyjnego na 2021 r. Wspólne
Przedsięwzięcie nie uwzględniło w wystarczającym stopniu realokacji znacznych kwot
niewykorzystanych środków na płatności z poprzednich lat. Ponadto w przypadku
wszystkich tytułów budżetowych przesunięte środki budżetowe z poprzednich lat nie
zostały wykorzystane, zanim rozpoczęto wykorzystywać nowe środki z bieżącego roku.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli
Ramy kontroli wewnętrznej Wspólnego Przedsięwzięcia

3.9.19. W 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie opracowało plan działania, tak aby

w 2021 r. wdrożyć pozostałe działania przewidziane w 17 zasadach kontroli
wewnętrznej, na których opierają się ramy kontroli wewnętrznej Komisji. Niemniej
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jednak ze względu na brak kluczowych stanowisk administracyjnych (np. kierownika ds.
administracji i finansów oraz kierownika ds. audytu wewnętrznego) Wspólne
Przedsięwzięcie nie zatwierdziło dotychczas szeregu ważnych działań w zakresie
kontroli wewnętrznej w terminach określonych w planie działania i przypadających na
2021 r. Pomimo że Wspólne Przedsięwzięcie musi sprostać ryzyku związanemu
z podwyższonym budżetem, przeprowadziło jedynie uproszczoną doroczną ocenę
ryzyka. Według stanu na 2021 r. nie ukończyło w pełni prac nad strategią kontroli
i monitorowania, planem ciągłości działania i planem bezpieczeństwa informatycznego.
Wspomniane wyżej opóźnienia oznaczają dla Wspólnego Przedsięwzięcia większe
ryzyko dotyczące kontroli wewnętrznych w 2021 r.

Nowy scentralizowany system zarządzania wkładami finansowymi
państw uczestniczących

3.9.20. Zgodnie z rozporządzeniem ramowym w sprawie programu „Horyzont

Europa” i nowym rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC
na okres obowiązywania nowych WRF 2021–2027 Wspólne Przedsięwzięcie jest
zobowiązane do wprowadzenia nowej scentralizowanej procedury zarządzania, tzw.
centralnego systemu zarządzania wkładami finansowymi (CMFC), w celu zarządzania
wkładami finansowymi państw uczestniczących.

3.9.21. W ramach planowanego systemu każde państwo uczestniczące może

zdecydować o przekazywaniu do wspólnego przedsięwzięcia odnośnych wkładów
finansowych na poziomie poszczególnych projektów na rzecz beneficjentów mających
siedzibę w tym państwie. W trakcie tego procesu każde państwo uczestniczące ma
również prawo weta we wszystkich kwestiach dotyczących wykorzystania jego
własnych wkładów finansowych, przekazanych wspólnemu przedsięwzięciu na rzecz
wnioskodawców mających siedzibę w tym państwie uczestniczącym, zgodnie
z unijnymi przepisami finansowymi i regułami konkurencji. Tym samym państwo
uczestniczące może zdecydować, na podstawie krajowych priorytetów strategicznych,
czy udzielić wsparcia krajowemu beneficjentowi wybranego i zatwierdzonego projektu
w zakresie badań i innowacji.

3.9.22. Jednocześnie Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało dokonywać

płatności w ramach dofinansowania na rzecz wszystkich państw uczestniczących, które
zdecydowały się powierzyć mu wnoszone przez siebie wkłady finansowe. Będzie
również musiało zarządzać dwiema osobnymi procedurami opierającymi się na
umowach administracyjnych z państwami stowarzyszonymi i monitorować ich
realizację. Krajowy organ finansujący każdego z państw uczestniczących ma zawrzeć

146
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)
umowę ze Wspólnym Przedsięwzięciem, na podstawie której albo płatności z wkładów
krajowych zostaną powierzone Wspólnemu Przedsięwzięciu, albo krajowy organ
finansujący będzie koordynował umowy w sprawie transferu środków krajowych na
płatności na rzecz beneficjentów i prowadził sprawozdawczość dotyczącą tych
wkładów. Jak wynika z harmonogramu prac Wspólnego Przedsięwzięcia, umowy te
powinny zostać podpisane przed podpisaniem przez Wspólne Przedsięwzięcie
pierwszych wzorów umów o dofinansowanie w związku z naborami wniosków
ogłoszonymi w ramach nowych WRF w ostatnich miesiącach 2022 r.

3.9.23. Trybunał odnotował, że Komisja nie oszacowała, jakich dodatkowych

zasobów Wspólne Przedsięwzięcie będzie potrzebować, aby wdrożyć zaplanowany
system CFMC. Zasoby te nie zostały również przewidziane we wstępnych szacunkach
zasobów kadrowych na potrzeby wdrożenia nowego programu Wspólnego
Przedsięwzięcia w zakresie badań i innowacji. Ów brak planowania na etapie
wprowadzania systemu CMFC w połączeniu z sytuacją kadrową oraz brakiem narzędzi
i wsparcia informatycznego może niekorzystnie wpłynąć na realizację programów
Wspólnego Przedsięwzięcia i na osiągnięcie zakładanego poziomu wkładów od
pozostałych członków. Jeśli system CMFC ma być zarządzany w sposób
niezautomatyzowany, będzie to wymagało dużych zasobów kadrowych.

Uwagi dotyczące innych kwestii
Sytuacja kadrowa we Wspólnym Przedsięwzięciu

3.9.24. Sytuacja kadrowa we Wspólnym Przedsięwzięciu, która była niepewna już

w 2020 r., uległa pogorszeniu w 2021 r. ze względu na zwiększenie obciążenia pracą.
Sytuacji tej nie poprawił fakt, że liczba pracowników wzrosła w ciągu roku z 11 do 15.
Aby osiągnąć pozycję lidera w zakresie innowacyjnych technologii obliczeń wielkiej
skali i obliczeń kwantowych, w nowych WRF na lata 2021–2027 Wspólne
Przedsięwzięcie EuroHPC zostało znacznie powiększone. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem ustanawiającym przyjętym w lipcu 2021 r. w trakcie obowiązywania
WRF na lata 2021–2027 będzie ono musiało wdrożyć środki w wysokości ponad 7 mld
euro. W tym celu do 2023 r. musi pozyskać 39 dodatkowych pracowników. Ze względu
na fakt, że nowe rozporządzenie ustanawiające zostało przyjęte z opóźnieniem,
Wspólne Przedsięwzięcie mogło rozpocząć konieczne procedury rekrutacji dopiero pod
koniec 2021 r. i w ciągu tego roku nie zdołało zwiększyć liczby pracowników. Na koniec
2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało jedynie 15 pracowników (czterech
zatrudnionych na czas określony i 11 kontraktowych). W związku z tym może mieć ono

147
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)
duże trudności kadrowe, jeśli chodzi o zarządzanie nowymi pracownikami, szczególnie
w świetle nowych procedur administracyjnych i operacyjnych, nad którymi trwają
obecnie prace.

3.9.25. Na koniec 2021 r., jak Trybunał zauważył już w swoim sprawozdaniu

z kontroli za 2020 r.127, odpowiedzialność za dwa kluczowe stanowiska (kierownika ds.
programów i kierownika ds. administracji i finansów) spoczywała w dalszym ciągu na
jednej osobie – starszym specjaliście ds. programów. Co więcej, Wspólne
Przedsięwzięcie nie rozpoczęło jeszcze rekrutacji na stanowisko kierownika ds.
administracji i finansów. Wspólne Przedsięwzięcie miało ponadto tylko jednego
doświadczonego specjalistę ds. projektów, odpowiedzialnego za przygotowanie
wszystkich dużych projektów infrastrukturalnych (zakup i instalacja superkomputerów)
i zarządzanie nimi w poprzednich i bieżących WRF. Drugi doświadczony specjalista
zajmował się z kolei zarządzaniem bieżącymi działaniami realizowanymi w następstwie
naborów wniosków z lat 2019–2021 w ramach programu „Horyzont 2020”
i w następstwie nowych naborów z programu „Horyzont Europa”. Brak kluczowych
pracowników może mieć negatywny wpływ na ciągłość działania Wspólnego
Przedsięwzięcia i na osiągnięcie przez nie jego celów, zwłaszcza zważywszy na bardzo
techniczny charakter projektów infrastrukturalnych dotyczących superkomputerów
oraz potrzebę wysoce wykwalifikowanych pracowników dysponujących bardzo
szczegółową wiedzą.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.9.26. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych

przez Trybunał w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku.

127

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych
przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2020, pkt 3.9.17.
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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)

2020

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%.

w trakcie realizacji

2020

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%.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

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.

w trakcie realizacji

2020

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.

w trakcie realizacji

2020

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,

w trakcie realizacji
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Rok

Uwagi Trybunału
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.

Status działań naprawczych
(zrealizowane / w trakcie
realizacji / niepodjęte / brak
danych lub nie dotyczy)
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
Wspólne Przedsięwzięcie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.

152

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)
Wstęp

3.10.1. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER

i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) zostało ustanowione w kwietniu 2007 r.128 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 znajdują się w Cadarache we Francji, a siedziba
Wspólnego Przedsięwzięcia mieści się w Barcelonie.

3.10.2. Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Euratom,

reprezentowany przez Komisję Europejską, i państwa członkowskie Euratomu, a także
Zjednoczone Królestwo oraz Szwajcaria, która zawarła z Euratomem umowę
o współpracy obowiązującą do 2020 r.

128

Decyzja Rady (Euratom) 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.
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3.10.3. W tabeli 3.10.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Tabela 3.10.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Wspólnego
Przedsięwzięcia
Budżet – nowe środki na płatności (mln EUR)
Budżet – nowe środki na zobowiązania (mln EUR)
Dostępny budżet – środki na płatności (mln EUR) (1)
Dostępny budżet – środki na zobowiązania (mln EUR) (1)
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia (2)

2021

2020

742,7

794,8

1 048,7

878,0

764,8

816,5

1 069,9

885,7

441

435

(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

3.10.4. Podejście kontrolne Trybunału 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 będące wynikiem prac innych kontrolerów oraz analiza
informacji przekazanych przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia.
W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii
Trybunału, zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 169 stanowią integralną część opinii.
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
– sprawozdanie niezależnego kontrolera

Opinia
3.10.5. Trybunał zbadał:
a)

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia F4E obejmujące
sprawozdanie finansowe 129 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 130 za rok
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 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

3.10.6. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Wspólnego

Przedsięwzięcia F4E za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie
we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia
2021 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.

129

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.

130

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

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

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich
istotnych aspektach.

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

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

zakończony 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.

Objaśnienie uzupełniające

3.10.9. Nie podważając opinii wyrażonej w pkt 3.10.6 i 3.10.8, Trybunał

pragnie zwrócić uwagę na pkt 3.10.12–3.10.13, w których poinformował, że
w sprawozdaniu finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia F4E za rok budżetowy
2021 podano łączny koszt – szacowany na 18,3 mld euro (w wartościach z 2021 r.)
– zrealizowania przez Wspólne Przedsięwzięcie zobowiązań dotyczących dostaw
na rzecz projektu ITER. Zmiany w kluczowych założeniach dotyczących tego
szacunku i w ekspozycji na ryzyko mogą jednak prowadzić do znacznego wzrostu
kosztów lub do dalszych opóźnień w realizacji projektu ITER.

Inne kwestie

3.10.10. Nie podważając opinii wyrażonej w pkt 3.10.6, Trybunał pragnie

zwrócić uwagę na fakt, że Rosja jest członkiem ITER-IO i że ciążą na niej obowiązki
dostarczenia do miejsca budowy reaktora (Cadarache we Francji) szeregu
komponentów na potrzeby projektu ITER, a także przekazywania rocznych składek

157
Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju
Energii Termojądrowej (F4E)
na rzecz ITER-IO. Wiąże się z tym zatem ryzyko dalszych opóźnień i wzrostu
kosztów w przypadku projektu ITER.

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

3.10.12. Wspólne Przedsięwzięcie aktualizuje na bieżąco szacowany łączny koszt

zrealizowania swoich zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz projektu ITER, czyli tzw.
szacowany koszt końcowy. Koszty ten obejmuje koszty etapu budowy i etapu
operacyjnego do 2035 r., jak również koszty etapu dezaktywacji i etapu likwidacji do
2042 r. Na koniec 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie oszacowało ten łączny koszt na
18,3 mld euro (w wartościach z 2021 r.). Na tę kwotę składają się płatności
zrealizowane do końca 2021 r., które wyniosły łącznie 8,3 mld euro, oraz szacunkowe
przyszłe płatności oceniane na 10 mld euro (w wartościach z 2021 r.).

3.10.13. Zmiany w kluczowych założeniach dotyczących szacowanego kosztu

końcowego i w ekspozycji na ryzyko mogą prowadzić do dalszego wzrostu kosztów
i kolejnych opóźnień w realizacji projektu. W odniesieniu do 2021 r. na szacowany
koszt końcowy znaczny wpływ mogą mieć następujące wydarzenia:
o

Nowe założenia w przypadku projektu ITER: Szacowany koszt końcowy opiera się
na stosownych założeniach projektu ITER zatwierdzonych przez Radę ITER
w listopadzie 2016 r. Rada ITER planuje jednak przyjąć nowe założenia
w pierwszym kwartale 2023 r., co może mieć istotny wpływ na najwcześniejszy
termin osiągalny pod względem technicznym, a tym samym na szacowany koszt
końcowy.

o

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego: Ostateczne uprawnienia
decyzyjne w sprawie ewentualnych przyszłych zmian w projekcie, które mogą
mieć wpływ na wymogi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, ma francuski organ
ds. bezpieczeństwa jądrowego. Z tego względu na początku 2021 r. Wspólne
Przedsięwzięcie zwróciło się formalnie do tego organu o zatwierdzenie nowego
projektu spoiny oraz nowej technologii spawalniczej w związku z montażem
komponentów kanału tokamaka, jako że jest to nieodwracalny proces. Organ ten
wystąpił do Wspólnego Przedsięwzięcia o dodatkowe informacje niezbędne do
sfinalizowania analizy dopiero w styczniu 2022 r. Konieczność uzyskania zgody od
organu ds. bezpieczeństwa jądrowego stanowi wprawdzie część normalnego
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procesu budowy ITER-IO, może jednak prowadzić do dodatkowych opóźnień
rzędu kilku miesięcy i tym samym odbić się na szacowanym koszcie końcowym.
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 F4E mogło opracować wiarygodny koszt
szacunkowy.

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji
Składki do systemu emerytalnego UE należne od Wspólnego
Przedsięwzięcia jako pracodawcy

3.10.14. Od stycznia 2016 r. wspólne przedsięwzięcia, które są częściowo

finansowane z budżetu UE, powinny odprowadzać do systemu emerytalnego UE część
składek należnych od pracodawców, która odpowiada różnicy pomiędzy ich dochodami
bez dotacji z budżetu UE a ich całkowitymi dochodami 131. Ponieważ Komisja nie
przewidziała środków na pokrycie takich wydatków w budżetach Wspólnego
Przedsięwzięcia ani nie wystąpiła formalnie o płatności, Wspólne Przedsięwzięcie F4E
nie odprowadziło jeszcze takich składek.

3.10.15. Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do wspólnych przedsięwzięć przez

Komisję, która przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii, działający w strukturach
Komisji Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych powinien ustalić
wysokość składek do systemu emerytalnego UE należnych od poszczególnych
wspólnych przedsiębiorstw jako pracodawców na podstawie odsetka dochodów bez
dotacji z budżetu UE w ich całkowitych dochodach, z uwzględnieniem dochodów bez
dotacji z budżetu UE na wydatki operacyjne 132. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E odsetek ten określono na poziomie 21,6% (tj. około 5,8 mln euro)
131

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

132

W celu uproszczenia Komisja zaproponowała, by wysokość składek do systemu
emerytalnego należnych od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców ustalić jako jedną
wartość wyrażoną procentowo w odniesieniu do całego okresu ich działalności na
podstawie kwot wkładów UE i członków spoza UE przewidzianych w akcie prawnym
dotyczącym danego wspólnego przedsięwzięcia.
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na okres 2017–2020 i na poziomie 19,8% (tj. około 1,5 mln euro) na rok 2021.
W wytycznych Komisji na potrzeby określenia metody obliczania wysokości składki,
którą wspólne przedsięwzięcie jako pracodawca wpłaca do budżetu UE na podstawie
dochodów, oparto się wyłącznie na stosownych przepisach regulaminu
pracowniczego 133. Jednak w myśl statutu Wspólnego Przedsięwzięcia F4E 134 łączna
kwota składek członków nie może przekraczać 10% rocznych kosztów
administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, a zatem wyniosłaby w przybliżeniu
740 013 euro rocznie (na podstawie danych z 2021 r.). Współistnienie tych różnych
przepisów prawnych rodzi ryzyko powstania odmiennych interpretacji co do sposobu
obliczenia wysokości składki należnej od wspólnych przedsięwzięć jako pracodawców,
o różnym wpływie finansowym.

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli

3.10.16. W 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie wprowadziło zmiany w swojej

strukturze organizacyjnej, w szczególności w strukturze zarządzania projektami
w programie „Antennas”.

3.10.17. W latach 2020 i 2021 Wspólne Przedsięwzięcie zostało również objęte

regularnymi dorocznymi ocenami przeprowadzonymi przez ekspertów zewnętrznych,
a także intensywnymi audytami wewnętrznymi, które dotyczyły większości
najważniejszych obszarów jego działalności. Wdrażanie działań naprawczych, mających
wyeliminować ryzyko stwierdzone w wyniku audytów i ocen, poskutkowało
zwiększeniem obciążenia administracyjnego. Nie ma przy tym pewności, czy
dodatkowe mechanizmy kontrolne są efektywne i prowadzą do poprawy systemu.

3.10.18. W listopadzie 2021 r. personel Wspólnego Przedsięwzięcia F4E ogłosił
strajk. Z wewnętrznych i zewnętrznych ocen oraz licznych wewnętrznych ankiet
wynika, że głównymi powodami pogorszenia się warunków pracy we Wspólnym
Przedsięwzięciu były niedociągnięcia na wyższym szczeblu kierowniczym (np.

133

Art. 83a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy
urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

134

Art. 12 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia F4E stanowiącego załącznik do rozporządzenia
ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie F4E oraz art. 2 i 3 załącznika II do statutu
Wspólnego Przedsięwzięcia F4E.
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nieprzejrzystość i zaburzenia w procesie podejmowania decyzji oraz brak dialogu
społecznego). Ponadto korzystanie z pracowników zewnętrznych na
nieproporcjonalnie dużą skalę zintensyfikowało trudności i ryzyko, jeśli chodzi
o środowisko pracy, o czym powiadomili przedstawiciele pracowników Wspólnego
Przedsięwzięcia, którzy skierowali także oficjalne pisma w tej sprawie do właściwych
komisarzy. W odpowiedzi na otrzymane pisma Komisja (DG ENER) poinformowała, że
coroczna ocena F4E za 2022 r. obejmie wyłącznie kwestie zarządzania kadrami
i wezwała Wspólne Przedsięwzięcie F4E, aby w odniesieniu do kadry kierowniczej
stosowało model oceny zarządzania 360 stopni.

3.10.19. W obliczu zaistniałej sytuacji Wspólne Przedsięwzięcie zorganizowało
szereg działań mających ulepszyć środowisko pracy i poprawić dobrostan
pracowników. Działania te wpisywały się w plan zmiany, przyjęty z myślą
o przeciwdziałaniu nadmiernemu obciążeniu pracą, złej atmosferze w pracy oraz
brakowi komunikacji ze strony kadry kierowniczej na temat planowanych zmian
organizacyjnych.

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat

3.10.20. 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

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.

niepodjęte
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

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.

w trakcie realizacji

2020

W odróżnieniu od obiegu dokumentów w systemie ABAC, w aplikacji DACC (Deviations
Amendments and Contract Changes) nie ma możliwości wykazania, że pracownicy
właściwie zrozumieli zawartość danego dokumentu i wyrazili zgodę na jego własnoręczne
podpisanie.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

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. 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.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

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 nie pozwalały na automatyczne ustanowienie technicznych
delegacji (np. 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 (np. zatwierdzanie wiążących decyzji pod pewnymi warunkami) powierzono
pracownikom Wspólnego Przedsięwzięcia innym niż właściwi urzędnicy zatwierdzający (np.
urzędnicy odpowiedzialni za daną umowę). Taka praktyka nie została jednak uwzględniona
w ramowych zasadach delegacji uprawnień Wspólnego Przedsięwzięcia.

zrealizowane

165
Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

Rok

Uwagi Trybunału

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

2020

Ponadto, w odróżnieniu od obiegu zadań w ramach systemu ABAC, aplikacja DACC
(Deviations Amendments and Contract Changes) 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.

zrealizowane

2020

Choć Wspólne Przedsięwzięcie w 2016 r. zaczęło korzystać z aplikacji DACC (Deviations
Amendments and Contract Changes) 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.

zrealizowane

2020

W procedurach rekrutacji przeprowadzonych przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2020 r.
brakowało przejrzystości na etapie sporządzania ostatecznej 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.

zrealizowane
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Rok

Uwagi Trybunału

2020

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.

2020

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.

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

zrealizowane

nie dotyczy
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Odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia
3.10.9. Zob. odpowiedź na pkt 3.10.13.
3.10.10. F4E uważnie śledzi sytuację. Zakłada się, że Rosja dołoży wszelkich starań, aby
znaleźć rozwiązanie umożliwiające wniesienie do Projektu ITER zarówno wkładu rzeczowego,
jak i pieniężnego. Na tym etapie nie można określić ilościowo potencjalnego wpływu na
harmonogram i koszty.

3.10.13. Wszystkie trzy wskazane obszary nadal niosą ze sobą ryzyko związane z
harmonogramem i kosztami, którymi aktywnie zarządza F4E. Wszelkie zmiany dotyczące ryzyka
rejestruje się i przekazuje Radzie Zarządzającej F4E. Stwierdza się, że nadal istnieje ryzyko
dalszych opóźnień poza zakresem tolerancji, związanych z trudnościami, na jakie napotykają
sektory spawania komór próżniowych. Głównie chodzi o opóźnienie odblokowania przez NSA
punktu oczekiwania na rozpoczęcie czynności spawalniczych oraz, jeśli nie zostanie
przeprowadzona właściwa naprawa, opóźnienie samej operacji spawania. Jeśli chodzi o
komory gorąca, F4E wraz z Komisją pracuje obecnie nad ograniczeniem do minimum
wymogów i specyfikacji dotyczących budynków z komorami gorąca. Koszt poznamy z
wystarczającą dokładnością (klasa 3) dopiero po wykonaniu projektu wstępnego.

3.10.14. Od 2016 roku F4E nie odprowadza składek do unijnego programu emerytalnego,
ponieważ przyjęto, że wymóg odprowadzania składek dotyczy tylko organów UE, które są
finansowane z pobieranych opłat lub otrzymują składki z sektora prywatnego.

3.10.15. F4E obliczy kwotę składki pracodawcy na system emerytalny w oparciu o wytyczne
Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oraz po konsultacji z Dyrekcją Generalną ds. Energii.

3.10.16. Wprowadzanie struktury macierzowej zorientowanej na projekty zainicjowano w
2011 r. w odpowiedzi na postulaty Rady ds. Konkurencyjności Unii Europejskiej. W ciągu
ostatniej dekady struktura ewoluowała, przy czym w 2016 r. nastąpiło dalsze rozszerzenie
struktury macierzowej i utworzenie działów zarządzania projektami, handlowego i realizacji
ITER. W 2019 r. nastąpiła konsolidacja i optymalizacja struktury macierzowej przez
wprowadzenie funkcji kierownika handlowego, kierownika projektu i kierownika programu.
Rada Zarządzająca F4E powołała grupę roboczą, której celem jest analiza możliwych
optymalizacji struktury organizacyjnej, które zostaną przedstawione do rozważenia nowemu
dyrektorowi F4E.

3.10.17. I tak, od 2015 r. F4E zrealizowało 711 zadań, pochodzących z audytów
wewnętrznych (jednostka audytu wewnętrznego i Służba Audytu Wewnętrznego), audytorów
zewnętrznych (Europejski Trybunał Obrachunkowy) oraz działań w odpowiedzi na roczną ocenę
Rady Zarządzającej. W większości przypadków oznaczało to dodatkowe i bardziej złożone
kontrole, ale zawsze w odpowiedzi na zalecenia niezależnych podmiotów świadczących usługi
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atestacyjne. Ponadto system kontroli wewnętrznej i wdrażanie zaleceń były zawsze
nadzorowane przez komitet ds. audytu F4E w imieniu Rady Zarządzającej. Aktualna strategia
kontroli wewnętrznej, przedstawiona komitetowi ds. audytu w czerwcu 2021 r., zawiera
szczegóły dotyczące systemu i jego elementów.
Usprawniony monitoring realizacji zaleceń z audytu i oceny odbywa się poprzez jego integrację
z narzędziem RAPID, które zostało wdrożone w 2014 r. Narzędzie RAPID umożliwia
scentralizowanie działań podejmowanych w związku z wszystkimi zaleceniami pochodzącymi
od różnych podmiotów świadczących usługi atestacyjne oraz pozwala uniknąć dublujących się i
sprzecznych wymagań.
Dzięki lepszej koordynacji i reakcji na zalecenia i uwagi różnych podmiotów świadczących
usługi atestacyjne znacznie zmniejszyła się na przestrzeni lat liczba zaleceń i działań „w toku”.
Świadczy to o postępie w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej i stopniu jego
zaawansowania. Działania usprawniające monitoruje też wprowadzony już w 2016 r. Komitet
Sterujący Usprawnieniami F4E, którego zadaniem jest tworzenie spójnych i skoordynowanych
inicjatyw usprawniających i optymalizacyjnych.

3.10.19. Należy podkreślić, że innowacyjność naszych działań transformacyjnych polega na
holistycznym podejściu do niezbędnych zmian.
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Mihails
KOZLOVS, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu
20 września 2022 r.
W imieniu Trybunału
Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes
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Wykaz akronimów

7PR

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

ARTEMIS

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

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

CA

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

CBE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy
Opartej na Obiegu Zamkniętym

CEF

Instrument „Łącząc Europę”

CFS

świadectwo kontroli sprawozdania finansowego

Clean H2

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

CMFC

centralny system zarządzania wkładami finansowymi

„Czyste Niebo”

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

DG CNECT

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sieci
Komunikacyjnych, Treści i Technologii

DG ENER

Dyrekcja Generalna Komisji ds. Energii

DG MOVE

Dyrekcja Generalna Komisji ds. Mobilności i Transportu

DG RTD

Dyrekcja Generalna Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji

ECCC

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie
Cyberbezpieczeństwa

ECSEL

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

ENIAC

rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie
nanoelektroniki

EPC

ekwiwalent pełnego czasu pracy

EPPO

Prokuratura Europejska

EU-Rail

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

EURATOM

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

171

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

GH

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie
Globalnego Zdrowia (następca Partnerstwa pomiędzy Europą
a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych 3)

IHI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie
Innowacji w Ochronie Zdrowia

IMI

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

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

KDT

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii
Cyfrowych

NSA

francuski organ ds. bezpieczeństwa jądrowego

OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

S2R

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (europejska inicjatywa
w dziedzinie kolei)

SESAR

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

SNS

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

TEN-T

Program na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

WRF

wieloletnie ramy finansowe
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prace stron trzecich, wymagane jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia.
W takim przypadku uzyskane dodatkowe zezwolenie na ponowne wykorzystanie
określonej treści unieważnia i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne.
Powinny być w nim wyraźnie wskazane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania
treści.
W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE konieczne może
być wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.
Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak
patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte
polityką Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego
wykorzystywania.
Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie
europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie ma kontroli
nad ich zawartością i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym
zakresie zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw
autorskich obowiązującymi na tych stronach.
Wykorzystywanie znaku graficznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być
wykorzystywany bez uprzedniej zgody Trybunału.
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