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Wspólne przedsięwzięcia badawcze Unii Europejskiej – 
zdaniem kontrolerów sprawozdania wszystkich 
przedsięwzięć nie budzą zastrzeżeń, z jednym wyjątkiem 
Europejski Trybunał Obrachunkowy zaaprobował sprawozdania wszystkich unijnych wspólnych 
przedsięwzięć za 2017 r. i wydał opinie bez zastrzeżeń co do transakcji finansowych, z jednym 
wyjątkiem. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zajmującego się podzespołami i 
układami elektronicznymi kontrolerzy stwierdzili występowanie problemów uniemożliwiających w 
niektórych przypadkach skuteczne prowadzenie kontroli wewnętrznych. 

Trybunał opublikował dzisiaj sprawozdania dotyczące ośmiu unijnych wspólnych przedsięwzięć 
badawczych wraz z podsumowaniem wyników kontroli. Wspólne przedsięwzięcia badawcze są 
unijnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi z udziałem przedstawicieli danej branży, zespołów 
badawczych i państw członkowskich. Zatrudniają łącznie ok. 700 pracowników i odgrywają istotną rolę 
we wdrażaniu konkretnych aspektów polityki badawczej UE. Łączny budżet wspólnych przedsięwzięć 
na 2017 r. wyniósł 2,1 mld euro, tj. ok. 2% łącznego budżetu UE. Partnerzy ze środowisk branżowych i 
badawczych wnoszą wkłady niepieniężne – prowadząc działalność operacyjną wspólnych 
przedsięwzięć – oraz wkłady pieniężne na poczet kosztów administracyjnych i operacyjnych 
ponoszonych przez te przedsięwzięcia. 

– Wspólne przedsięwzięcia są istotnymi narzędziami prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań 
i wprowadzania innowacji w UE. Mają za zadanie wspierać zapewnienie europejskiej gospodarce 
konkurencyjności na globalnym rynku – powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – Kontrola Trybunału za 2017 r. 
potwierdziła pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. Trybunał wskazał jednak pewne 
kwestie, którym należy poświęcić większą uwagę, i obszary wymagające poprawy w zakresie 
zarządzania budżetem i finansami, mechanizmów kontroli wewnętrznej, mobilizowania wkładów 
partnerów ze środowisk branżowych i badawczych oraz w zakresie ocen Komisji Europejskiej. 

Kontrolerzy poświadczyli wiarygodność sprawozdań wszystkich ośmiu wspólnych przedsięwzięć. 
Ponadto dla wszystkich przedsięwzięć przedstawili opinie bez zastrzeżeń dotyczące dochodów i 
transakcji płatniczych, z jednym wyjątkiem. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL 
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kontrolerzy wydali, podobnie jak w poprzednim roku, opinię z zastrzeżeniem dotyczącą płatności. W 
szczególności wskazali na problemy dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej, które nie 
pozwoliły im poświadczyć, że płatności dokonane przez ECSEL w ramach poprzedniego programu 
ramowego w dziedzinie badań i innowacji (7PR) były zgodne z zasadami. Problemy te jednak nie 
dotyczą płatności w bieżącym programie badawczym „Horyzont 2020” i związku z tym będą 
stopniowo zanikać. 

Kontrolerzy zwrócili ponadto uwagę na wkład UE w projekt ITER w dziedzinie energii termojądrowej, 
któremu grozi znaczny wzrost kosztów (o 82% w stosunku do wcześniej zatwierdzonej kwoty 6,6 mld 
euro) oraz opóźnienie (o 15 lat w stosunku do pierwotnego harmonogramu). Wykryli ponadto 
niedociągnięcia w planowaniu budżetowym w tym wspólnym przedsięwzięciu. 

Zdaniem kontrolerów mechanizmy kontroli wewnętrznej dotyczącej płatności były ogólnie skuteczne i 
pozwoliły utrzymać poziom błędu poniżej progu istotności wynoszącego 2%, ale w kilku 
przedsięwzięciach ponownie odnotowano niedociągnięcia w ramach kontroli wewnętrznej i 
monitorowania oraz w procedurach zamówień publicznych, udzielania dotacji i rekrutowania 
pracowników. 

Jeśli chodzi o zamknięcie 7PR, wspólnym przedsięwzięciom udało się osiągnąć wysoki poziom 
wykonania budżetu (87%). Wykonanie budżetu obecnego programu „Horyzont 2020” jest jednak 
opóźnione i w połowie okresu trwania programu osiągnęło poziom zaledwie 23%. 

Jednym z głównych celów wspólnych przedsięwzięć jest mobilizowanie wkładów od członków ze 
środowisk branżowych i badawczych. Dzięki temu przedsięwzięcia mają zapewnić wartość dodaną. W 
niektórych wspólnych przedsięwzięciach mobilizowanie wkładów partnerów z branży odbywa się w 
dużej mierze dzięki wkładom na rzecz działań wykraczających poza program prac wspólnego 
przedsięwzięcia, a takich wkładów nie obejmują uprawnienia przysługujące kontrolerom. Niemniej w 
przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu kontrolerzy ostrzegają, że 
najprawdopodobniej członkom z branży nie uda się osiągnąć minimalnych wkładów pieniężnych na 
poczet działalności operacyjnej przed końcem programu. 

Informacje dla redaktorów 

Komisja Europejska jest publicznym podmiotem uczestniczącym we wspólnych przedsięwzięciach i 
reprezentuje UE. Członkowie prywatni natomiast to różni partnerzy ze środowisk branżowych i 
badawczych. Wszystkie wspólne przedsięwzięcia działają w oparciu o model dwustronny, zakładający 
udział Komisji i partnerów ze środowisk branżowych lub badawczych, z wyjątkiem Wspólnego 
Przedsięwzięcia ECSEL działającego w oparciu o model trójstronny, uwzględniający również 
uczestnictwo państw członkowskich. 

Wszystkie unijne wspólne przedsięwzięcia mają siedzibę w Brukseli, z wyjątkiem F4E zlokalizowanego 
w Barcelonie. 

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

BBI Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu 

„Czyste 
niebo” 

Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” – czyste 
technologie transportu lotniczego 

IMI Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w 
zakresie Leków Innowacyjnych 
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FCH Wspólne Przedsięwzięcie FCH – technologie ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych 

SESAR Wspólne Przedsięwzięcie SESAR – badania nad zarządzaniem 
ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej 

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

S2R Wspólne Przedsięwzięcie S2R – innowacyjne rozwiązania 
dotyczące produktów kolejowych 

Podsumowanie wyników kontroli wspólnych przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej za 2017 r. 
przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz sprawozdania dotyczące każdego z 
tych przedsięwzięć są dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w języku 
angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. 
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