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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 14 listopada 2019 r. 

Kontrolerzy zaaprobowali sprawozdania finansowe wszystkich 
wspólnych przedsięwzięć badawczych UE za 2018 r. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy zaaprobował sprawozdania finansowe wszystkich 
wspólnych przedsięwzięć UE i wydał opinie bez zastrzeżeń na temat ich transakcji 
finansowych, a także potwierdził pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. 

Wspólne przedsięwzięcia badawcze to unijne partnerstwa publiczno-prywatne złożone 
z przedstawicieli danej branży, zespołów badawczych i państw członkowskich, ustanowione w celu 
realizacji konkretnych projektów i strategii politycznych w dziedzinie badań naukowych i innowacji. 
Obecnie siedem wspólnych przedsięwzięć wdraża działania w ramach programu „Horyzont 2020”, 
a jedno wspólne przedsięwzięcie – F4E – utworzono z myślą o udziale w projekcie budowy 
międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER). W 2018 r., działając 
w charakterze partnera publicznego, UE przekazała na rzecz wspólnych przedsięwzięć na 2018 r. wkład 
w kwocie 2,2 mld euro, co stanowi około 1,5% łącznego budżetu UE. Partnerzy prywatni wnoszą wkłady 
niepieniężne na rzecz działalności operacyjnej wspólnych przedsięwzięć oraz wkłady pieniężne na 
pokrycie kosztów administracyjnych. Wspólne przedsięwzięcia przyznają finansowanie partnerom 
prywatnym głównie poprzez otwarte zaproszenia do składania wniosków. 

– Wspólne przedsięwzięcia mogą zapewnić ściślejsze powiązanie między badaniami naukowymi 
a rozwojem społecznym i sprawić, że innowacje będą częściej trafiały na rynek – powiedziała 
Ildikó Gáll-Pelcz, członkini Trybunału odpowiedzialna za tę kontrolę. – W wyniku kontroli za 2018 r. 
Trybunał potwierdził, że zarządzanie finansami we wspólnych przedsięwzięciach przebiega prawidłowo. 
Sformułował też jednak szereg uwag, w których wskazał obszary wymagające usprawnień, na przykład 
w zakresie wkładów niepieniężnych, kontroli wewnętrznej, zarządzania dotacjami i rotacji 
pracowników.  

Kontrolerzy Trybunału zaaprobowali sprawozdania finansowe wszystkich ośmiu wspólnych 
przedsięwzięć, uznając je za wiarygodne, a także wydali opinie bez zastrzeżeń na temat legalności 
i prawidłowości transakcji po stronie płatności i dochodów. Stwierdzili również, że mechanizmy kontroli 
wewnętrznej dotyczące płatności były ogólnie skuteczne i pozwoliły utrzymać poziom błędu poniżej 
progu istotności wynoszącego 2%, ale w przypadku kilku przedsięwzięć odnotowano utrzymujące się 
niedociągnięcia w procedurach udzielania zamówień i dotacji oraz rekrutowania pracowników. 

http://www.eca.europa.eu/
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W odniesieniu do zamknięcia poprzedniego programu ramowego w dziedzinie badań i innowacji 
(siódmego programu ramowego, tj. 7PR) i programu na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) wspólne przedsięwzięcia osiągnęły wysoki poziom wdrożenia, jeśli chodzi o zrealizowane 
projekty i wkłady wniesione przez partnerów prywatnych (89% wartości docelowych przewidzianych 
w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia). Obecny program „Horyzont 2020” jest 
tymczasem w połowie okresu realizacji, a jego wdrażanie przebiega z opóźnieniem i konieczne będą 
wzmożone starania, by udało się osiągnąć uzgodnione cele (dotychczas zrealizowano zaledwie 40% 
działań z programu „Horyzont 2020” i działań dodatkowych). 

Kontrolerzy zwrócili ponadto uwagę na współfinansowany ze środków UE projekt ITER w dziedzinie 
energii termojądrowej, któremu grożą dalsze opóźnienia w realizacji i wzrost kosztów w stosunku do 
obecnie przyjętych założeń. 

Informacje dla redaktorów 

Publicznym podmiotem uczestniczącym we wspólnych przedsięwzięciach jest Komisja Europejska, 
która reprezentuje w nich UE, natomiast członkowie prywatni to różni partnerzy ze środowisk 
branżowych i badawczych. Siedziba większości wspólnych przedsięwzięć mieści się w Brukseli, 
z wyjątkiem Wspólnego Przedsięwzięcia F4E, mającego siedzibę w Barcelonie, oraz Wspólnego 
Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC), które ustanowiono 
w listopadzie 2018 r. w Luksemburgu w celu stworzenia w Europie światowej klasy ekosystemu do 
obliczeń superkomputerowych. W 2020 r. Trybunał po raz pierwszy obejmie kontrolą sprawozdanie 
finansowe tego wspólnego przedsięwzięcia.  

Obecnie planuje się, że wszystkie wspólne przedsięwzięcia będą działać do 2024 r. Wyjątek stanowi 
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, które zakończy działalność operacyjną z końcem 2026 r. 

W 2018 i 2019 r. Trybunał opublikował szereg sprawozdań specjalnych i przeglądów odnoszących się 
do wspólnych przedsięwzięć: sprawozdanie specjalne nr 11/2019 na temat fazy rozmieszczenia 
projektu SESAR, dokument analityczny na temat programu, który zastąpi program „Horyzont 2020” 
(2018), sprawozdanie specjalne nr 28/2018 na temat programu „Horyzont 2020”, a także przegląd 
horyzontalny na temat transportu (2018). 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Dokument podsumowujący pt. „Kontrola wspólnych przedsięwzięć UE za 2018 r. w skrócie” oraz pełne 
sprawozdanie pt. „Sprawozdanie roczne dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za 2018 r.” zawierające 
szczegółowe informacje na temat każdego wspólnego przedsięwzięcia są dostępne na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. W tym roku Europejski Trybunał 
Obrachunkowy po raz pierwszy opublikował jedno zbiorcze sprawozdanie na temat wszystkich 
wspólnych przedsięwzięć.  

Kontakt dla prasy 
Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu 
Tel. (+352) 4398 45765 / tel. kom. (+352) 691 553547 

F4E Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” – rozwój energii termojądrowej 

BBI Wspólne Przedsięwzięcie BBI – bioprzemysł 

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

IMI Wspólne Przedsięwzięcie IMI – inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych 

FCH Wspólne Przedsięwzięcie FCH – technologie ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych 

SESAR Wspólne Przedsięwzięcie SESAR – opracowanie europejskiego systemu 
zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji 

ECSEL Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL – podzespoły i układy elektroniczne w służbie 
wiodącej pozycji Europy 

S2R Wspólne Przedsięwzięcie S2R – innowacyjne rozwiązania dotyczące produktów 
kolejowych 

EuroHPC  Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – europejskie obliczenia wielkiej skali  

 


