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

Akronim Pełna nazwa 

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

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

7PR Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego (na lata 2007–2013) 

ARTEMIS Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS  

BBI Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu  

DG RTD Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji  

EASA Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 

ECSEL 
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz realizacji inicjatywy 
„Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” 

EIT Europejski Instytut Innowacji i Technologii  

ENIAC Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC 

Euratom Europejska Wspólnota Energii Atomowej 

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 



 5 

 

IMI 

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

ITER Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy 

PMO Urząd Administrowania i Wypłacania Należności 
Indywidualnych 

S2R Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (europejska inicjatywa w 
dziedzinie kolei) 

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

TEN-T Program na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej 

WRF Wieloletnie ramy finansowe 
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Streszczenie 
I Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdań finansowych 
wszystkich wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2018 r. 
Podobnie jak w poprzednich latach, wydana przez Trybunał opinia pokontrolna w 
sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia F4E za 2018 
r. jest jednak opatrzona objaśnieniem uzupełniającym w celu zwrócenia uwagi na 
ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektu ITER.  

II Trybunał wydał ponadto opinię bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości 
płatności i dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych wszystkich 
wspólnych przedsięwzięć za 2018 r.  

III Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola rocznych 
sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć oraz transakcji leżących u ich 
podstaw potwierdziła pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. 

IV Wkłady wniesione przez członków na poczet działań realizowanych w ramach 7PR 
i TEN-T przez pięć wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL) 
wyniosły – na koniec 2018 r., tj. na etapie zamknięcia programu – w przybliżeniu 89% 
wartości docelowych przewidzianych w rozporządzeniach ustanawiających te wspólne 
przedsięwzięcia. Planowanych postępów w realizacji programu ani oczekiwanych 
wkładów nie osiągnięto też w przypadku siedmiu wspólnych przedsięwzięć 
wdrażających działania z programu „Horyzont 2020” (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, 
ECSEL, BBI i S2R). Według stanu na koniec 2018 r., a zatem w połowie okresu 
wdrażania programu, wspólne przedsięwzięcia zrealizowały średnio zaledwie 39% 
działań z programu „Horyzont 2020” i związanych z nimi działań dodatkowych. Jeśli 
natomiast nie uwzględnić w analizie działań dodatkowych, poziom zrealizowanych 
działań wyniósł tylko 31%. Podobnie było pod względem wkładów docelowych, jako że 
odsetek wkładów wniesionych na poczet działań operacyjnych wspólnych 
przedsięwzięć wyniósł średnio jedynie 25% wartości docelowych, a odsetek wkładów 
na poczet działań dodatkowych – 75%. 
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Zakres kontroli Trybunału 

Struktura prawna i ustanowienie wspólnych przedsięwzięć 

01 Wspólne przedsięwzięcia (wcześniej nazywane wspólnymi przedsiębiorstwami) to 
forma partnerstwa publiczno-prywatnego posiadającego osobowość prawną. Ich celem 
jest doprowadzenie do tego, by wyniki projektów realizowanych w strategicznych 
obszarach badań i innowacji częściej trafiały na rynek, a także zapewnienie ściślejszego 
powiązania między badaniami naukowymi a rozwojem społecznym.  

02 Wspólne przedsięwzięcia zostały ustanowione na podstawie przepisów art. 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub – w przypadku Wspólnego 
Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) – na podstawie art. 45–51 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).  

03 Do wspólnych przedsięwzięć należą członkowie z sektora publicznego – zazwyczaj 
Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję), uczestniczące państwa członkowskie 
i organizacje międzynarodowe – oraz członkowie z sektora prywatnego, tj. 
przedstawiciele z branży i – w niektórych przypadkach – podmioty badawcze. Wspólne 
przedsięwzięcia przyjmują własny program badań naukowych i przyznają finansowanie, 
głównie poprzez otwarte zaproszenia do składania wniosków (wyjątek pod tym 
względem stanowi Wspólne Przedsięwzięcie F4E). 

Wspólne przedsięwzięcia działają w ramach programu 
„Horyzont 2020” i w ramach Euratomu 

Działania z programu „Horyzont 2020” wdrażane są obecnie przez osiem 
wspólnych przedsięwzięć 

04 Konkretne działania z programu „Horyzont 2020” wdrażała najpierw grupa 
siedmiu wspólnych przedsięwzięć (niektóre z nich były początkowo nazywane 
wspólnymi przedsiębiorstwami):  

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

o Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (Wspólne Przedsięwzięcie SESAR), 
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o Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych / Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych 2 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH), 

o Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych / Wspólne Przedsięwzięcie na 
rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Wspólne 
Przedsięwzięcie IMI), 

o Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL), powstałe w 2014 r. z połączenia 
dwóch wspólnych przedsiębiorstw, tj. Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC (w 
dziedzinie nanoelektroniki) i Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS (w dziedzinie 
systemów wbudowanych), 

o Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI), 

o Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R).  

05 W listopadzie 2018 r. Rada ustanowiła ponadto ósme wspólne przedsięwzięcie, 
które prowadzi działalność w zakresie badań naukowych w dziedzinie cyfrowej – 
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne 
Przedsięwzięcie EuroHPC). Zostało ono utworzone jako wspólna inicjatywa UE i państw 
europejskich mająca na celu stworzenie w Europie światowej klasy ekosystemu do 
obliczeń superkomputerowych. W 2020 r. Trybunał po raz pierwszy obejmie kontrolą 
sprawozdanie finansowe tego wspólnego przedsięwzięcia.  

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

07 Na rys. 1 przedstawiono daty ustanowienia wspólnych przedsięwzięć 
realizujących działania z programu „Horyzont 2020”, a także planowany okres ich 
działania. 
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Rys. 1 – Wspólne przedsięwzięcia realizujące działania z programu „Horyzont 2020” – daty ustanowienia i planowany 
okres ich działania 

 
Źródło: Komisja Europejska na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne przedsięwzięcia; dane zmodyfikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Jedno wspólne przedsięwzięcie zostało utworzone na potrzeby projektu 
ITER 

08 W 2007 r., na podstawie przepisów Traktatu Euratom, UE ustanowiła na okres 35 
lat Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” (Wspólne Przedsięwzięcie F4E). 
Odpowiada ono za wnoszenie przez UE wkładu na rzecz międzynarodowego 
eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) – światowego partnerstwa 
naukowego, którego celem jest wykazanie, że synteza jądrowa może stanowić 
rentowne i zrównoważone źródło energii1. Członkami założycielami Wspólnego 
Przedsięwzięcia F4E są Euratom, reprezentowany przez Komisję Europejską, państwa 
członkowskie Euratomu oraz Szwajcaria.  

09 Wszystkie wspólne przedsięwzięcia realizujące działania z programu „Horyzont 
2020” mają siedzibę w Brukseli (w Belgii), jedynie siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia 
EuroHPC mieści się w Luksemburgu. Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia F4E znajduje 
się w Barcelonie (w Hiszpanii), natomiast główne instalacje do syntezy jądrowej są 
budowane w Cadarache (we Francji) (zob. rys. 2). 

  

                                                      
1 Projekt ITER zainicjowano w 2005 r. Jego celem jest budowa i uruchomienie 

eksperymentalnej instalacji, tak aby wykazać, że wykorzystanie w przyszłości syntezy 
jądrowej jako zrównoważonego źródła energii jest możliwe do zrealizowania z naukowego 
punktu widzenia. W realizację tego projektu zaangażowanych jest siedmiu 
międzynarodowych partnerów (UE reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej – Euratom, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie). 
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Rys. 2 – Rozmieszczenie wspólnych przedsięwzięć w Unii Europejskiej 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Zasady zarządzania 

10 Większość wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, BBI, S2R) 
działa w oparciu o model dwustronny, polegający na tym, że Komisja i podmioty z 
branży (a w niektórych przypadkach podmioty badawcze) wchodzą w skład rady 
zarządzającej i wnoszą wkład na poczet działalności wspólnego przedsięwzięcia. 
Niektóre wspólne przedsięwzięcia (ECSEL i EuroHPC) przyjęły z kolei model trójstronny, 
co oznacza, że w skład rady zarządzającej wchodzą państwa członkowskie, Komisja i 
podmioty z branży, które wnoszą też wkład na poczet działalności wspólnego 
przedsięwzięcia. 
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Finansowanie wspólnych przedsięwzięć i ich zasoby na 2018 r. 

11 W przypadku wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty z 7PR i programu 
„Horyzont 2020” wkład na rzecz finansowania działań z zakresu badań naukowych i 
innowacji wnoszą zarówno UE, jak i partnerzy branżowi oraz badawczy:  

o Komisja zapewnia środki finansowe z 7PR i z programu „Horyzont 2020”, 
współfinansując realizowane przez wspólne przedsięwzięcia projekty z zakresu 
badań naukowych i innowacji. Dwa wspólne przedsięwzięcia (SESAR i S2R) 
otrzymują także finansowanie z programu na rzecz transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T);  

o Partnerzy branżowi i badawczy wnoszą wkłady niepieniężne na rzecz realizacji 
projektów wspólnych przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji;  

o Zarówno Komisja, jak i partnerzy z sektora prywatnego wnoszą wkłady pieniężne 
w tej samej wysokości na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnych 
przedsięwzięć. 

12 W przypadku działań z 7PR wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych przez 
partnerów branżowych i badawczych musi odpowiadać wartości wkładów pieniężnych 
wnoszonych przez UE. Z kolei w przypadku działań z programu „Horyzont 2020” kwota 
zarówno wkładów pieniężnych UE, jak i wkładów niepieniężnych wnoszonych przez 
partnerów z sektora prywatnego na poczet projektów z zakresu badań naukowych i 
innowacji w ramach tego programu jest określona w rozporządzeniach 
ustanawiających dane wspólne przedsięwzięcia. 

13 Na rys. 3 przedstawiono szacunkowe wartości wkładów zarówno w ramach 7PR, 
jak i w ramach programu „Horyzont 2020”. 
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Rys. 3 – Wkłady członków w okresie działania wspólnych przedsięwzięć (w mln EUR) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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14 Istnieją dwa rodzaje wkładów wnoszonych przez członków z branży. W przypadku 
wszystkich wspólnych przedsięwzięć członkowie z sektora prywatnego wnoszą wkład o 
określonej minimalnej wartości na poczet łącznych kosztów projektów danego 
wspólnego przedsięwzięcia z zakresu badań naukowych i innowacji. Wysokość tego 
wkładu jest równa różnicy między łącznymi kosztami projektu a poziomem 
dofinansowania unijnego. W przypadku czterech wspólnych przedsięwzięć („Czyste 
Niebo”, FCH, BBI, S2R) członkowie prywatni są również zobowiązani do wniesienia 
wkładów niepieniężnych o określonej minimalnej wartości, które obejmują tzw. 
działania dodatkowe, wykraczające poza program prac wspólnych przedsięwzięć, lecz 
przyczyniające się do realizacji ich celów.  

15 Wspólne przedsięwzięcia (oprócz Wspólnego Przedsięwzięcia F4E) zarządzają 
około 10% łącznych środków budżetowych programu „Horyzont 2020”, tj. kwotą 7,2 
mld euro, co pokazano na rys. 4. Środki unijne pełnią funkcję dźwigni finansowej, 
pozwalając na realizację projektów z zakresu badań naukowych i innowacji na kwotę 
około 17 mld euro w tych obszarach programu „Horyzont 2020”, za które odpowiadają 
wspólne przedsięwzięcia. W 2018 r. łączny budżet na płatności siedmiu wspólnych 
przedsięwzięć realizujących działania w ramach programów badawczych wyniósł 1,2 
mld euro (w 2017 r. – 1,2 mld euro), a według stanu na koniec 2018 r. zatrudniały one 
227 pracowników (w 2017 r. – 227 pracowników), w tym urzędników, pracowników 
zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych 
ekspertów krajowych. 

Rys. 4 – Budżet programu „Horyzont 2020” w podziale na podmioty 
zarządzające środkami budżetowymi 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Komisji Europejskiej. 
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16 Wspólne Przedsięwzięcie F4E jest w przeważającej mierze finansowane ze 
środków Euratomu i państw członkowskich Euratomu. Łączne środki finansowe 
Euratomu przeznaczone na F4E są ograniczone do 6,6 mld euro do końca 2020 r. W 
2018 r. roczny budżet na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia F4E wyniósł 794,8 mln 
euro (w 2017 r. – 847,6 mln euro). Na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E 
zatrudniało 442 pracowników (w 2017 r. – 449 pracowników), w tym urzędników 
i pracowników zatrudnionych na czas określony. 

Procedura udzielania absolutorium 

17 Przebieg procedury corocznego udzielania absolutorium przedstawiono na rys. 5. 

Rys. 5 – Procedura corocznego udzielania absolutorium 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Kontrola przeprowadzona przez 
Trybunał 

Mandat Trybunału  

18 Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe ośmiu wspólnych 
przedsięwzięć za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz legalność 
i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.  

Korzystanie z wyników pracy innych podmiotów 

19 Do celów kontroli wiarygodności sprawozdań finansowych wspólnych 
przedsięwzięć Trybunał oparł swoją opinię na końcowych sprawozdaniach z audytu 
sporządzonych przez niezależnego audytora zewnętrznego wykonującego audyt na 
zlecenie wspólnych przedsięwzięć. W przypadku każdego wspólnego przedsięwzięcia 
kontrolerzy Trybunału zbadali jakość prac kontrolnych obejmujących obszary 
najbardziej podatne na błędy. 

20 Do celów kontroli, czy płatności leżące u podstaw sprawozdań finansowych były 
zgodne z przepisami, Trybunał uwzględnił prace wykonane przez innych audytorów. 
Kontrolerzy Trybunału ocenili zatem i przetestowali system kontroli wewnętrznej 
wspólnych przedsięwzięć, dokonali przeglądu i ponownie wykonali prace kontrolne 
przeprowadzone w ramach audytu ex post przez Wspólną Służbę Audytu Komisji oraz 
zatrudnionych przez nią audytorów zewnętrznych, a także przeanalizowali audyty 
związane ze wspólnymi przedsięwzięciami przeprowadzone przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego Komisji. 

Ocena ryzyka przeprowadzona przez Trybunał 

21 W corocznej kontroli sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć za 2018 
r. oraz transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań Trybunał uwzględnił ocenę 
ryzyka przeprowadzoną przez siebie w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć. Jej 
wyniki omówiono pokrótce poniżej. 

o Sprawozdania finansowe wspólnych przedsięwzięć są sporządzane z 
zastosowaniem zasad rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji. Zasady 
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te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach 
rachunkowości sektora publicznego. Zważywszy że liczba istotnych błędów 
wykrytych w przeszłości była niewielka, Trybunał uznał, że ryzyko dla 
wiarygodności sprawozdań finansowych jest niskie. Ryzyko uznano jednak za 
średnie w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E ze względu na istotną 
zmianę wprowadzoną w 2018 r. w zasadach (polityce) rachunkowości. 

o Za zarządzanie wynagrodzeniami odpowiada Urząd Administracji i Wypłacania 
Należności Indywidualnych (PMO) działający w strukturach Komisji, a Trybunał 
przeprowadza jego kontrolę w ramach szczegółowych ocen wydatków 
administracyjnych UE. W minionych latach nie wykryto żadnych istotnych błędów 
związanych z tymi płatnościami. 

o Jeśli chodzi o procedury naboru, ryzyko co do ich legalności i prawidłowości było 
zasadniczo niskie, ale uznano je za średnie w przypadku wspólnych przedsięwzięć 
o dużej rotacji pracowników. 

o W przypadku płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji ryzyko oceniono 
zasadniczo jako średnie, gdyż w ramach programu „Horyzont 2020” świadectwa 
kontroli sprawozdań finansowych są wymagane od beneficjentów dopiero na 
etapie płatności końcowych, w sytuacji gdy wkłady UE przekraczają kwotę 325 
000 euro. Beneficjenci nie mają obowiązku przedstawienia szczegółowej 
dokumentacji ani dowodów poświadczających w celu uzyskania płatności 
okresowych w ramach tego programu (zasada zaufania). 

o W odniesieniu do płatności z tytułu zawartych umów lub postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego ryzyko było zasadniczo niskie ze względu na ograniczoną 
liczbę postępowań tego typu. Ryzyko to oceniono jednak jako średnie w 
przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E, które przeprowadza złożone 
postępowania o udzielenie zamówień o dużej wartości. 
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Ogólne wyniki corocznej kontroli 
wspólnych przedsięwzięć za rok 
budżetowy 2018 

Opinie bez zastrzeżeń... 

... na temat sprawozdań finansowych wszystkich wspólnych 
przedsięwzięć, przy czym w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E 
opinię opatrzono objaśnieniem uzupełniającym dotyczącym wkładu UE 
na rzecz projektu ITER 

22 Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdań finansowych 
wszystkich wspólnych przedsięwzięć. W opinii Trybunału sprawozdania te 
przedstawiają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową 
wspólnych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2018 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. 

23 Podobnie jak w poprzednich latach, wydana przez Trybunał opinia pokontrolna w 
sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia F4E za 2018 
r. jest opatrzona objaśnieniem uzupełniającym2 mającym zwrócić uwagę na 
następujące kwestie: 

o W listopadzie 2016 r. Rada ITER zatwierdziła nowe założenia projektu ITER, 
zgodnie z którymi termin rozpoczęcia etapu operacyjnego (tj. po uzyskaniu 
pierwszej plazmy3) jest planowany na 2025 r., a termin ukończenia etapu budowy 
jest przewidziany na 2035 r. Terminy te zostały przedstawione jako 
najwcześniejsze możliwe do dotrzymania pod względem technicznym. W 

                                                      
2 Objaśnienie uzupełniające ma zwrócić uwagę na kwestię, która nie została w istotny sposób 

zniekształcona w sprawozdaniu finansowym, ale ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia 
tego sprawozdania przez odbiorców. 

3 Uzyskanie pierwszej plazmy stanowi etap budowy instalacji do przeprowadzania reakcji 
termojądrowych, który umożliwi testowanie podstawowych komponentów maszyny. Jest to 
jednocześnie moment, w którym rozpoczyna się etap operacyjny. 
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poprzednich założeniach z 2010 r. przewidywano, że etap budowy dobiegnie 
końca w 2020 r.;  

o W następstwie ponownego obliczenia wkładu w etap budowy projektu Wspólne 
Przedsięwzięcie F4E zmieniło jego wartość na kwotę 12 mld euro (według 
wartości z 2008 r.), co stanowi wzrost w stosunku do kwoty 6,6 mld euro (według 
wartości z 2008 r.) zatwierdzonej przez Radę UE w 2010 r. Przy szacowaniu tej 
kwoty nie wzięto pod uwagę nieprzewidzianych zdarzeń, mimo sugestii ze strony 
Komisji, by w harmonogramie uwzględnić potencjalne nieprzewidziane 
opóźnienia mogące wynieść do 24 miesięcy oraz możliwość wzrostu budżetu o 
10–20%; 

o W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Radę Europejską 
o swojej decyzji w sprawie wystąpienia z UE i z Euratomu. Może to wywrzeć 
istotny wpływ na działalność Wspólnego Przedsięwzięcia F4E po 2020 r. i na 
projekt ITER. 

24 Choć Wspólne Przedsięwzięcie F4E podjęło właściwe kroki w celu usprawnienia 
zarządzania swoim wkładem w etap budowy i nadzoru nad tym wkładem, wciąż 
istnieje ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektu w stosunku 
do obecnych założeń.  

... na temat dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych 
wszystkich wspólnych przedsięwzięć 

25 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 2018 r. W opinii 
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.  

... na temat płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych 
wszystkich wspólnych przedsięwzięć 

26 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 2018 r. W opinii 
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.  

27 Po raz pierwszy Trybunał wydał też opinię bez zastrzeżeń co do legalności i 
prawidłowości płatności leżących u podstaw sprawozdania finansowego Wspólnego 
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Przedsięwzięcia ECSEL za 2018 r. Płatności z 7PR (dla których Wspólne Przedsięwzięcie 
ECSEL nie było w stanie obliczyć pojedynczego poziomu błędu) stanowiły niewielki 
odsetek płatności (około 20%), w związku z czym Trybunał uzyskał wystarczającą 
pewność, że poziom błędu dla wszystkich płatności dokonanych w 2018 r. przez 
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL nie przekroczył progu istotności wynoszącego 2% (zob. 
także pkt 38). 

28 Na rys. 6 zestawiono opinie Trybunału co do wiarygodności sprawozdań 
finansowych oraz legalności i prawidłowości transakcji (dochodów i płatności) leżących 
u ich podstaw wydane dla ośmiu wspólnych przedsięwzięć w latach 2016–2018. 

Rys. 6 – Opinie dotyczące wspólnych przedsięwzięć wydane w latach 
2016–2018 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

W swoich uwagach Trybunał wskazuje też obszary, w których 
możliwe jest wprowadzenie usprawnień 

29 Trybunał sformułował ponadto różne uwagi, aby uwypuklić istotne kwestie i 
wskazać obszary, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień. Dotyczyły one 
przede wszystkim kwestii zarządzania budżetem i finansami, wkładów niepieniężnych 
wnoszonych przez członków, mechanizmów kontroli wewnętrznej płatności i procedur 
przyznawania dotacji.  
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Zarządzanie budżetem i finansami  

30 Trybunał wykrył, że nadal utrzymują się niedociągnięcia w planowaniu budżetu w 
odniesieniu do środków na płatności. W szczególności:  

o W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E konieczne było zwiększenie 
środków na płatności na 2018 r. o około 160 mln euro, czyli 25% pierwotnego 
budżetu, aby sprostać rzeczywistym potrzebom w zakresie płatności w 2018 r.; 

o W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR i Wspólnego Przedsięwzięcia 
ECSEL poziom wykorzystania środków na płatności w 2018 r. był z kolei znacznie 
niższy niż oczekiwano. Taki stan rzeczy wynikał z opóźnień w realizacji projektów, 
a także z faktu, że przy planowaniu potrzeb budżetowych na 2018 r. nie w pełni 
uwzględniono niewykorzystane środki na płatności przeniesione z lat poprzednich.  

Poziom wdrożenia działań prowadzonych przez wspólne przedsięwzięcia 
w ramach 7PR i wkłady członków  

31 W 2018 r. działania podjęte w ramach 7PR i TEN-T przez pięć wspólnych 
przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL) były w ostatniej fazie 
wdrażania. Na koniec 2018 r. wkłady członków na poczet tych działań stanowiły w 
przybliżeniu 89% docelowych wkładów przewidzianych w rozporządzeniach 
ustanawiających wspólne przedsięwzięcia (zob. tabela 1). 
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Tabela 1 – 7PR i TEN-T – wkłady członków (w mln EUR) 

 
Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia. 
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700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 „Czyste Niebo” 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL 
(ARTEMIS/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Łącznie 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Wkłady członków
(wg rozporządzenia 
ustanawiającego)

Wkłady członków
(stan na 31.12.2018 r.)
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Poziom wdrożenia działań prowadzonych przez wspólne przedsięwzięcia 
w ramach programu „Horyzont 2020” i wkłady członków 

32 W przypadku siedmiu wspólnych przedsięwzięć realizujących działania w ramach 
programu „Horyzont 2020” (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R) 
przekazywanie wkładów przez członków przebiega z opóźnieniem w stosunku do 
określonych wartości docelowych. W 2018 r., tj. w piątym roku trwania programu, 
wdrożono zaledwie 39% działań w ramach programu „Horyzont 2020” i powiązanych z 
nim działań dodatkowych. Jeśli natomiast w analizie pominąć działania dodatkowe, 
poziom wdrożenia wyniósł tylko 31% (zob. tabela 2). 

33 Według stanu na koniec 2018 r. wkłady pieniężne Komisji wyniosły 2,5 mld euro 
(35% łącznej wartości wkładów uzgodnionej na poziomie 7,2 mld euro), a partnerzy 
branżowi i badawczy wnieśli wkłady w wysokości 4 mld euro (41% łącznej wartości 
wkładów uzgodnionej na poziomie 9,8 mld euro). Na kwotę 4 mld euro złożyły się:  

o wkłady niepieniężne odpowiadające kwocie 1,7 mld euro na poczet działań 
operacyjnych wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020” 
(przy czym do końca 2018 r. poświadczone zostało około 0,6 mld euro z tej 
kwoty);  

o wkłady niepieniężne odpowiadające kwocie 2,3 mld euro na poczet działań 
dodatkowych wykraczających poza program prac wspólnych przedsięwzięć, 
przyczyniających się jednak do realizacji ich celów. 
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Tabela 2 – „Horyzont 2020” – wkłady członków (w mln EUR) 

 
Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia. 

UE

Inni 
członkowie 

– wkłady 
niep. na 

dział. op.(1)

Inni 
członkowie 

– wkłady 
niep. na 

dział. 
dodat.(2)

Łącznie

Wspólne 
przedsięwzięcia 

w ramach 
programu 
„Horyzont 

2020”

UE

Wkłady niep. 
na dział. op. 

– 
zatwierdzone

Wkłady niep. na 
dział. – 

zgłoszone, 
niezatwierdzone

Wkłady 
niep. na 

dział. 
dodat.

Łącznie

O
ds

et
ek

 w
ni

es
io

ny
ch

 
w

kł
ad

ów
 –

 w
 ty

m
 w

kł
ad

y 
ni

ep
. n

a 
dz

ia
ł. 

do
da

t.
O

ds
et

ek
 w

ni
es

io
ny

ch
 

w
kł

ad
ów

 –
 b

ez
 w

kł
ad

ów
 

ni
ep

. n
a 

dz
ia

ł. 
do

da
t.

585,0 1 000,0 n.d. 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 n.d. 465,7 29 % 29 %

1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9
„Czyste Niebo” 

2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %

1 638,0 1 425,0 n.d. 3 063,0 IMI 2 241,9 144,0 83,9 n.d. 469,8 15 % 15 %
665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %

1 185,0 1 657,5 n.d. 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 n.d. 1 217,4 43 % 43 %
975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Łącznie 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

(1) Wkłady niepieniężne na poczet działań operacyjnych wspólnych przedsięwzięć.
(2) Wkłady niepieniężne na poczet działań dodatkowych wykraczających poza program prac wspólnych przedsięwzięć.

Wkłady członków
(wg rozporządzenia ustanawiającego)

Wkłady członków
(stan na 31.12.2018 r.)
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34 W przypadku czterech wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI, S2R) w 
rozporządzeniach ustanawiających przewidziano możliwość, by członkowie z sektora 
prywatnego wnosili wkłady niepieniężne na poczet działań dodatkowych 
wykraczających poza program prac danego wspólnego przedsięwzięcia. Jak pokazano 
w tabeli 2, do końca 2018 r. znaczna część wkładów wniesionych przez członków z 
branży miała postać deklaracji kosztów poniesionych na rzecz działań dodatkowych. 

35 Poziom wykonania budżetu w odniesieniu do wkładów niepieniężnych na poczet 
działań operacyjnych wyniósł 25%, a w odniesieniu do wkładów niepieniężnych na 
poczet działań dodatkowych – niemal 75%. Wkłady niepieniężne na poczet działań 
dodatkowych nie wchodzą w zakres kontroli Trybunału, jako że nie ma obowiązku 
ujmowania ich w rocznych sprawozdaniach finansowych.  

36 Trybunał odnotował, że w 2018 r. rozporządzenie ustanawiające Wspólne 
Przedsięwzięcie BBI zostało zmienione w celu umożliwienia członkom z branży 
uwzględniania wkładów pieniężnych na poziomie projektów. Kontrolerzy stoją jednak 
na stanowisku, że nadal istnieje duże ryzyko, iż członkowie z branży nie zdołają 
osiągnąć minimalnej wymaganej kwoty wkładów pieniężnych na działalność 
operacyjną w wysokości 182,5 mln euro przed końcem programu Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI. W tym kontekście pod koniec 2018 r. Komisja podjęła decyzję o 
zmniejszeniu budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI na 2020 r., mającego wynosić 
205 mln euro, o 140 mln euro. 

Mechanizmy kontroli wewnętrznej płatności  

37 Wspólne przedsięwzięcia ustanowiły procedury kontroli ex ante oparte na 
przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. W odniesieniu do płatności 
okresowych i końcowych w ramach 7PR audyty ex post przeprowadzane są u 
beneficjentów przez niezależne zewnętrzne firmy audytorskie na zlecenie wspólnych 
przedsięwzięć, natomiast w przypadku zestawień wydatków poniesionych w ramach 
programu „Horyzont 2020” za audyty ex post u beneficjentów odpowiada Wspólna 
Służba Audytu Komisji.  

38 W odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach 7PR 
wszystkie wspólne przedsięwzięcia (z wyjątkiem Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL) 
zgłosiły na podstawie wyników audytów ex post na koniec 2018 r., że poziom błędu 
rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%. Kontrolerzy Trybunału 
potwierdzili ten rezultat, przeprowadzając bezpośrednie badanie płatności końcowych 
w ramach przyznanych dotacji. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL 
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obliczenie pojedynczego poziomu błędu rezydualnego w odniesieniu do płatności w 
ramach 7PR nie było możliwe ze względu na znaczne zróżnicowanie metod i procedur 
stosowanych przez krajowe organy finansujące. Trybunał zastosował zatem w 
odniesieniu do tych płatności poziom błędu rezydualnego ustalony przez DG RTD dla 
całego programu 7PR, który na koniec 2018 r. wynosił 3,36%. W rezultacie – z uwagi na 
niski odsetek płatności w ramach 7PR w 2018 r. – przyjmuje się, że poziom błędu 
rezydualnego dla wszystkich płatności z tytułu działalności operacyjnej dokonanych w 
tym roku przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL nie przekroczył progu istotności. 

39 W odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji w ramach 
programu „Horyzont 2020” wszystkie wspólne przedsięwzięcia realizujące projekty z 
tego programu zadeklarowały na podstawie wyników audytów ex post na koniec 2018 
r., że poziom błędu rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%. Fakt 
ten potwierdził przeprowadzony przez Trybunał przegląd prac kontrolnych Wspólnej 
Służby Audytu Komisji i zewnętrznych firm audytorskich, a także wybrane kontrole 
przeprowadzone ponownie u beneficjentów. 

40  Niemniej jednak w toku przeglądu Trybunał dokonał także ustaleń podobnych do 
tych, które przedstawiono w rozdziale 5 sprawozdania rocznego za 2018 r.4 Trybunał 
dokonał przeglądu audytów ex post przeprowadzonych zarówno przez Wspólną Służbę 
Audytu Komisji, jak i zewnętrznych audytorów, którym Komisja zleciła to zadanie, w 
odniesieniu do próby płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji dokonanych przez 
wszystkie organy UE wdrażające działania w ramach programu „Horyzont 2020”. W 
części dokumentów poddanych przeglądowi kontrolerzy wykryli niespójności w 
metodach doboru próby oraz uchybienia w dokumentacji i sprawozdawczości 
dotyczącej ustaleń kontroli, a także w odniesieniu do jakości procedur kontroli. 
Stwierdzili również uchybienia w zakresie metodyki obliczania poziomu błędu – 
pomimo że w audytach ex post rzadko udaje się osiągnąć cel polegający na 
skontrolowaniu całości zaakceptowanych kosztów, poziom błędu systematycznie 
obliczany jest na podstawie wszystkich zaakceptowanych kosztów, a nie kosztów, które 
rzeczywiście zostały objęte audytem. W rezultacie dochodzi do zaniżenia poziomu 
błędu w stosunku do poziomu błędu oszacowanego przez Trybunał z wykorzystaniem 
jego własnej metodyki. 

                                                      
4 Zob. sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2018 r., rozdział 5 

„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.  
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Zarządzanie projektami i dotacjami 

41 W 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie S2R po raz pierwszy ogłosiło pilotażowe 
zaproszenie do składania wniosków z wykorzystaniem systemu finansowania opartego 
na płatnościach ryczałtowych, skierowane jedynie do swoich członków. Na etapie 
oceny eksperci finansowi wykryli szereg istotnych rozbieżności między częścią 
finansową wniosków a historycznymi danymi finansowymi beneficjentów.  

42 W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia BBI ze względu na przyjętą koncepcję 
zaproszenia do składania wniosków z 2018 r. i sposób zarządzania systemem 
klasyfikacji wniosków nie przydzielono finansowania w ramach jednego z dwóch 
głównych tematów tego zaproszenia, mimo że w odniesieniu do obu tematów 
wpłynęły kwalifikujące się wnioski, które zostały wysoko ocenione. W przypadku 
Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR uchybienia w koncepcji ogłoszonego w 2018 r. 
zaproszenia do składania wniosków na środki finansowe z instrumentu „Łącząc 
Europę” poskutkowały nakładającymi się na siebie kryteriami przyznawania dotacji 
oraz niespójnościami, co zagroziło ogólnej skuteczności procesu oceny. 

43 Ponadto od wielu lat kontrolerzy Trybunału i eksperci zewnętrzni zalecają, by 
Wspólne Przedsięwzięcie F4E wdrożyło system zarządzania wartością wypracowaną5, 
tak aby mierzyć wyniki w oparciu o postępy techniczne projektu w połączeniu z 
poniesionymi w związku z tym kosztami. Wprawdzie w 2018 r. Wspólne 
Przedsięwzięcie F4E nadal stosowało system kredytowy ITER do monitorowania 
postępów w realizacji swojego projektu, ale w kwietniu 2019 r. rada zarządzająca 
powołała roboczą grupę ad hoc ds. systemu zarządzania wartością wypracowaną. 

                                                      
5 System zarządzania wartością wypracowaną stanowi pomoc dla kierowników projektu w 

pomiarze osiąganych wyników. Jest to proces systematycznego monitorowania, w toku 
którego w oparciu o porównanie prac wykonanych i zaplanowanych stwierdza się 
ewentualne odchylenia w postępach osiągniętych w ramach projektu. System ten stosuje 
się na potrzeby kontroli kosztów i zgodności z harmonogramem, a także do uzyskania 
danych ilościowych potrzebnych w procesie decyzyjnym projektu. Nieodzownym 
komponentem systemu zarządzania wartością wypracowaną jest poziom wyjściowy 
projektu, który służy za punkt odniesienia dla wszystkich działań związanych z tym 
systemem. 
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Działania podjęte w związku z ustaleniami z poprzednich 
kontroli 

44 W większości przypadków wspólne przedsięwzięcia podjęły działania naprawcze 
w związku z uwagami i komentarzami zawartymi w specjalnych sprawozdaniach 
rocznych Trybunału z poprzednich lat. Jak pokazano na rys. 7, w 2018 r. rozpoczęto 
realizację działań naprawczych w odniesieniu do 30 uwag, w przypadku których do 
końca 2017 r. nie poczyniono żadnych kroków. Na koniec 2018 r. ukończono działania 
naprawcze podjęte w odpowiedzi na 20 uwag (67%), a działania prowadzone w 
związku z 10 uwagami były w toku (33%). Szczegółowe informacje na ten temat 
zamieszczono w załącznikach do rozdziału 3 pełnej wersji sprawozdania. 

Rys. 7 – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

  

zrealizowane
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zrealizowane w trakcie realizacji
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Inne kontrole i przeglądy dotyczące 
wspólnych przedsięwzięć 
45 W 2018 i 2019 r. Trybunał opublikował także kilka sprawozdań specjalnych i 
przeglądów, w których poruszono kwestie związane ze wspólnymi przedsięwzięciami 
(zob. rys. 8). 
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Rys. 8 – Wyniki kontroli przedstawione w innych niedawnych publikacjach Trybunału dotyczących wspólnych 
przedsięwzięć 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 28/2018 
pt. 
„Większość działań na rzecz uproszczenia 
podjętych w związku z programem »Horyzont 
2020« przysłużyła się beneficjentom, lecz 
nadal istnieją możliwości poprawy”

Program „Horyzont 2020” jest źródłem finansowania dla 
naukowców, instytutów badawczych, uniwersytetów, 
przedsiębiorstw prywatnych i  podmiotów publicznych –
występujących indywidualnie lub w ramach konsorcjum, 
zaangażowanych w projekty badawcze oparte na 
współpracy. Dysponuje on budżetem w wysokości 
76,4 mld euro na lata 2014–2020, co sprawia, że 
stanowi największy na świecie publiczny program w 
zakresie badań naukowych i  innowacji.

W trakcie kontroli  Trybunał ocenił, czy zmiany 
wprowadzone w ramach programu „Horyzont 2020” 
w skuteczny sposób przyczyniły się do zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego beneficjentów. Zdaniem 
Trybunału działania na rzecz uproszczenia w większości 
przypadków były skuteczne, choć nie wszystkie z nich 
przyniosły pożądane rezultaty, a ponadto nadal istnieją 
możliwości poprawy w tym zakresie. Beneficjenci 
potrzebują wytycznych i  narzędzi bardziej przyjaznych 
dla użytkowników, a Komisja musi w dalszym ciągu 
testować stosowność i  użyteczność nowych systemów 
finansowania. Duże znaczenie ma także stabilność 
samych zasad – o ile bowiem beneficjenci są w stanie 
dostosować się do złożonych wytycznych, o tyle częste 
ich zmiany mogą wywoływać zamieszanie i  niepewność.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych, 
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek 
kontrolowanych można znaleźć na stronie internetowej 
Trybunału eca.europa.eu.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego nr 11/2019 pt. 
„Unijne przepisy w sprawie modernizacji 
zarządzania ruchem lotniczym wnoszą wartość 
dodaną, lecz przyznane finansowanie w dużej 
części nie było konieczne”

W 2005 r. UE uruchomiła program pod nazwą SESAR 
mający na celu modernizację i  harmonizację systemów 
i procedur zarządzania ruchem lotniczym w całej 
Europie. Wcześniej systemy tego rodzaju 
opracowywano zazwyczaj na szczeblu krajowym. 
Ogółem UE przeznaczyła na rzecz projektu SESAR na 
okres 2005–2020 kwotę 3,8 mld euro, w tym 2,5 mld 
euro na wsparcie fazy wdrożenia wspomnianych 
systemów i procedur.

W ramach kontroli  Trybunał dokonał przeglądu działań 
podjętych przez UE w ramach fazy rozmieszczania 
projektu SESAR, który stanowi technologiczny fi lar 
inicjatywy dotyczącej jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej. Trybunał ustalił, że 
interwencja regulacyjna UE polegająca na 
ustanowieniu wspólnych projektów wniosła wartość 
dodaną. Stwierdził jednak, że finansowanie ze środków 
UE na rzecz unowocześnienia zarządzania ruchem 
lotniczym w dużej części nie było konieczne, 
a w zarządzaniu środkami finansowymi występują 
pewne niedociągnięcia. Trybunał sformułował też 
szereg zaleceń pod adresem Komisji  Europejskiej 
z myślą o usprawnieniu wsparcia na rzecz 
unowocześnienia zarządzania ruchem lotniczym.

Więcej szczegółów na temat wniosków pokontrolnych, 
odnośnych zaleceń i odpowiedzi jednostek 
kontrolowanych można znaleźć na stronie internetowej 
Trybunału eca.europa.eu.

Przegląd horyzontalny pt. 
„Udoskonalanie sektora transportu 
w UE – aktualne wyzwania”

W tym przeglądzie horyzontalnym przedstawiono opis 
i  analizę działań podejmowanych przez UE w sektorze 
transportu. Trybunał skupił uwagę na inwestycjach 
w infrastrukturę finansowanych ze środków z budżetu UE oraz 
poruszył zagadnienia przekrojowe, które uznał za istotne 
w wyniku wcześniejszych kontroli  z zakresu pięciu głównych 
rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, 
żeglugi śródlądowej i  transportu morskiego. 

Kontrolerzy ustali li, że UE poczyniła postępy w zakresie 
rozwoju infrastruktury i  procesu otwierania wewnętrznego 
rynku transportowego, jednak przestrzegli  równocześnie, że 
w celu udoskonalenia mobilności na terenie całej UE należy 
stawić czoła sześciu kluczowym wyzwaniom. Są to: 
przyporządkowanie zasobów do celów i priorytetów, 
usprawnienie planowania, utrzymanie infrastruktury, 
zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów, odejście 
od drogowego transportu towarów na rzecz innych środków 
transportu i  zagwarantowanie unijnej wartości dodanej. 

Celem przeglądu horyzontalnego było zachęcenie 
zainteresowanych stron – przez przekazanie im przejrzystych 
i  łatwo dostępnych informacji – do doskonalenia 
podejmowanych działań lub poprawy ich koordynacji z myślą 
o wniesieniu wartości dodanej i  wsparciu starań UE na rzecz 
osiągnięcia celów polityki transportowej.

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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