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Wspólne przedsięwzięcia badawcze Unii Europejskiej –
„Sprawozdania finansowe bez zastrzeżeń, a transakcje
w przeważającej większości zgodne z przepisami” zdaniem
kontrolerów
Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdań
finansowych wszystkich ośmiu wspólnych przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej
i zaaprobował je, uznając za wiarygodne. Kontrolerzy wydali również opinie bez zastrzeżeń co
do transakcji finansowych, jako zgodnych ze stosownymi przepisami, w przypadku siedmiu
z ośmiu wspólnych przedsięwzięć oraz opinię z zastrzeżeniem w przypadku jednego z nich.
Kontrolerzy opublikowali dziś wyniki dorocznych kontroli wspólnych przedsięwzięć badawczych
Unii Europejskiej, czyli partnerstw publiczno-prywatnych UE w obszarze polityki badawczej
realizowanych z udziałem partnerów z branży i państw członkowskich. Są to:
-

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii
Termojądrowej (F4E);
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI);
Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” – czyste technologie transportu lotniczego;
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2);
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii
Wodorowych 2 (FCH2);
Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem
Lotniczym Nowej Generacji (SESAR);
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL – podzespoły i układy elektroniczne;
Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail – innowacyjne rozwiązania dotyczące produktów
kolejowych (S2R).

– Wspólne przedsięwzięcia odgrywają istotną rolę w realizacji szczegółowych aspektów polityki
badawczej Unii Europejskiej – powiedział Kevin Cardiff, członek Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrole wspólnych przedsięwzięć. – Dlatego tak ważne
jest, by sporządzały one wiarygodne sprawozdania finansowe i dbały o to, by transakcje po
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stronie dochodów i płatności były zgodne z przepisami. Jako kontrolerzy jesteśmy zadowoleni, że
zasadniczo ich sprawozdania finansowe są bez zastrzeżeń i że jedyne zastrzeżenie dotyczące
transakcji wiąże się z kwestią, która przestaje być aktualna.
Kontrolerzy stwierdzili, że sprawozdania finansowe złożone przez wszystkie osiem wspólnych
przedsięwzięć są wiarygodne, czyli przedstawiają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach ich
sytuację finansową, wyniki transakcji i przepływy pieniężne za 2016 r. Ponadto w przypadku
siedmiu wspólnych przedsięwzięć transakcje leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych
były legalne i prawidłowe, a więc zgodne ze stosownymi przepisami. W przypadku Wspólnego
Przedsięwzięcia ECSEL kontrolerzy wydali opinię z zastrzeżeniem, gdyż nie mogli uzyskać
wystarczającej pewności co do wiarygodności jego kontroli wewnętrznych dotyczących płatności
z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach 7PR, co ma związek z systemem kontroli
ustanowionym przez jego poprzedników (wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS). Problem
ten nie dotyczy już jednak projektów korzystających z dotacji w ramach nowszego programu
„Horyzont 2020”.
Kontrolerzy zwrócili także uwagę na kwestie związane z wykonaniem budżetu i zarządzaniem
nim, systemami kontroli wewnętrznej oraz postępowaniami o udzielenie zamówień, które to
kwestie nie mają jednak wpływu na ich opinie. W odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia F4E
kontrolerzy stwierdzili, że podjęto właściwe kroki w celu poprawy zarządzania etapem budowy
w ramach projektu ITER i nadzoru nad nim, lecz wciąż istnieje ryzyko dalszego wzrostu kosztów
i opóźnień w realizacji projektu.
Informacje dla redaktorów
Oprócz UE, reprezentowanej przez Komisję Europejską, członkami wspólnych przedsięwzięć są
różni partnerzy publiczni i prywatni ze zrzeszeń branżowych i zrzeszeń podmiotów badawczych,
którzy wnoszą wkłady finansowe na rzecz działań realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia.
Większość wspólnych przedsięwzięć jest oparta na modelu dwustronnym, gdy ich członkami są
Komisja i partnerzy branżowi/badawczy, lub na modelu trójstronnym z dodatkowym udziałem
państw członkowskich, a we Wspólnym Przedsięwzięciu F4E uczestniczą także państwa spoza UE.
Finansowanie unijne pochodzi z budżetu UE na badania naukowe za pośrednictwem siódmego
programu ramowego w zakresie badań (7PR) i programu ramowego UE w zakresie badań
i innowacji („Horyzont 2020”). Partnerzy branżowi i badawczy wnoszą wkłady pieniężne
i niepieniężne. W 2016 r. łączny budżet wspólnych przedsięwzięć wyniósł 1,8 mld euro. Według
stanu na koniec 2016 r. zatrudniały one 633 pracowników.
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę wiarygodności sprawozdań
finansowych ośmiu wspólnych przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej oraz legalności
i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań za rok budżetowy 2016 r.
Kontrolerzy przeprowadzili analizy, zbadali próby transakcji po stronie płatności i dochodów,
dokonali oceny kluczowych mechanizmów kontrolnych w systemach nadzoru i kontroli,
a w stosownych przypadkach oparli się na wynikach prac audytorów zewnętrznych. W dniu
dzisiejszym opublikowano również podsumowanie ustaleń Trybunału, które posłuży
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub innym organom udzielającym absolutorium.
Oprócz corocznej kontroli sprawozdań finansowych plan prac kontrolerów na 2018 r. obejmuje
będący priorytetowym zadaniem kontrolnym przekrojowy przegląd wspólnych przedsięwzięć,
który będzie miał na celu ocenę ich wartości dodanej oraz zbadanie, czy wspólne przedsięwzięcia
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skutecznie realizują swoje programy działań i osiągają swoje cele.
Roczne sprawozdania dotyczące wspólnych przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej wraz
z odpowiedziami, a także podsumowanie sprawozdań są dostępne na stronie internetowej
Trybunału w 23 językach UE.
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