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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)

ABAC

Centralny system informacji finansowej Komisji opierający się na
rachunkowości memoriałowej

ARES

Centralny system zarządzania dokumentami w Komisji

ARTEMIS

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

BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

CEF

Instrument „Łącząc Europę”

COMPASS

Centralny system elektroniczny Komisji do zarządzania dotacjami

COSO

Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya

DG RTD

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

EASA

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

ECSEL

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

EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

ENIAC

Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC

EURATOM

Europejska Wspólnota Energii Atomowej
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Akronim

Pełna nazwa

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

IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych

IMI

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

INTOSAI

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli

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

OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

PMO

Urząd Administracji 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

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
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Akronim

Pełna nazwa

UE

Unia Europejska

WRF

Wieloletnie ramy finansowe
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Streszczenie
I W ramach swoich uprawnień Trybunał przeprowadza badanie rocznych sprawozdań

finansowych oraz transakcji leżących u ich podstaw w odniesieniu do dziewięciu
wspólnych przedsięwzięć UE – ośmiu, które działają obecnie w ramach programu
„Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji ustanowionego na okres
obowiązywania bieżących wieloletnich ram finansowych (WRF 2014–2020), oraz
Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E).

II Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do wiarygodności sprawozdań

finansowych wszystkich dziewięciu wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy
zakończony 31 grudnia 2020 r. W sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Wspólne
Przedsięwzięcie F4E wydatnie polepszyło jakość zaprezentowanych informacji,
podając, że łączny koszt zrealizowania zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz
projektu ITER wyniesie szacunkowo 17,97 mld euro (według wartości z 2020 r.). Punkt
„Objaśnienie uzupełniające” został zamieszczony przez Trybunał, aby zwrócić uwagę na
fakt, że wszelkie ewentualne zmiany w kluczowych założeniach dotyczących tego
szacowanego kosztu mogą prowadzić do znacznego wzrostu kosztów lub do dalszych
opóźnień w realizacji projektu ITER.

III W przypadku wszystkich dziewięciu wspólnych przedsięwzięć Trybunał wydał

ponadto opinię bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności i dochodów
leżących u podstaw ich rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.

IV 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. Trybunał
zaobserwował jednak potrzebę wprowadzenia rozmaitych usprawnień w zakresie
zarządzania budżetem i finansami, wkładów niepieniężnych, płatności z tytułu umów
o udzielenie dotacji, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zasobów
kadrowych i należytego zarządzania finansami.

V Na koniec 2020 r., który był siódmym rokiem dziesięcioletniego okresu ich

działalności, wspólne przedsięwzięcia zaciągnęły już zobowiązania na realizację około
77% działań przewidzianych w ich programach badań i innowacji w ramach programu
„Horyzont 2020”, lecz osiągnęły jedynie około 62% wartości docelowych, jeśli chodzi
o wkłady członków (w tym na poczet działań dodatkowych). Wspólne przedsięwzięcia
wykazywały różny stopień osiągnięcia celów w stosunku do wartości docelowych
wyznaczonych w odnośnych rozporządzeniach ustanawiających, jeśli chodzi o działania
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przewidziane w programie „Horyzont 2020”. Różnice te wynikają po części z tego, że
wspólne przedsięwzięcia prowadzą działalność w różnych obszarach badań
naukowych, w szczególności zaś z różnego czasu trwania projektów uzależnionego od
charakteru badań naukowych oraz wielkości konsorcjów wdrażających te projekty.
Ponadto istnieje ryzyko, że zasoby administracyjne okażą się niewystarczające,
zważywszy na rosnącą liczbę projektów z różnych programów WRF wdrażanych
jednocześnie.

VI Mechanizmy kontroli wewnętrznej wspólnych przedsięwzięć były zasadniczo

skuteczne, a na podstawie wyników audytów ex post wspólne przedsięwzięcia zgłosiły,
że w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji poziomy błędu
rezydualnego za rok 2020 były poniżej progu istotności wynoszącego 2%. Wyniki
przeprowadzonych przez Trybunał kontroli płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji
pokrywają się z rezultatami audytów ex post i wskazują, że głównym źródłem błędów
są koszty osobowe. Co więcej, MŚP są bardziej narażone na błędy niż inni beneficjenci.
Mając na uwadze przyszłe programy ramowe w zakresie badań naukowych, należy
przede wszystkim uprościć zasady deklarowania kosztów osobowych obowiązujące
obecnie w programie „Horyzont 2020” oraz ograniczyć brak pewności prawa poprzez
korzystanie na większą skalę z uproszczonych metod rozliczania kosztów, tak aby
poziomy błędu ustabilizowały się poniżej progu istotności.

VII W 2020 r. wspólne przedsięwzięcia podjęły odpowiednie działania w celu

utrzymania ciągłości działania w trakcie pandemii COVID-19, jak również w celu
zniwelowania potencjalnego wpływu pandemii na świadczone przez nie usługi. Dzięki
bliskiej współpracy w celu wypracowania wspólnej gotowości i skoordynowania działań
mających złagodzić skutki pandemii zapewniły one odpowiednie mechanizmy
zarządzania, a także utrzymały normalny tryb działalności w trakcie pandemii.

VIII Wszystkie wspólne przedsięwzięcia podjęły działania naprawcze w następstwie

uwag sformułowanych przez Trybunał w poprzednich latach. Według stanu na koniec
2020 r. spośród 19 uwag, w przypadku których do końca 2019 r. nie poczyniono
żadnych kroków, w odniesieniu do 16 (84%) ukończono działania naprawcze,
natomiast w przypadku trzech (16%) działania były w toku lub wymagały jeszcze
podjęcia odpowiednich wysiłków.
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Zakres kontroli przeprowadzonej przez
Trybunał
Ustanowienie wspólnych przedsięwzięć na mocy przepisów
oraz ich struktura

01 Wspólne przedsięwzięcia to partnerstwa publiczno-prywatne działające na

zasadzie partnerstwa między Komisją a przedstawicielami danej branży i –
w niektórych przypadkach – podmiotami badawczymi lub organizacjami
międzyrządowymi. Zostały one ustanowione na podstawie przepisów 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, a ich celem jest wspieranie
projektów podlegających zasadom rynkowym w strategicznych obszarach badań
naukowych i innowacji.

02 Wspólne przedsięwzięcia to organy posiadające osobowość prawną. Przyjmują

one własne programy badań naukowych i przyznają finansowanie, głównie poprzez
otwarte zaproszenia do składania wniosków. Wyjątkami pod tym względem są
Wspólne Przedsięwzięcie F4E odpowiadające za wniesienie wkładu UE na rzecz
projektu budowy międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego
(ITER) oraz Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
(EuroHPC), które ogłasza głównie zamówienia na zakup i utrzymanie europejskich
superkomputerów.
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03 Na rys. 1 przedstawiono dziewięć wspólnych przedsięwzięć wraz ze wskazaniem

konkretnego obszaru badań naukowych i innowacji, w którym każde z nich prowadzi
działalność.

Rys. 1 – Wspólne przedsięwzięcia UE i obszary ich działalności

CYFRYZACJA

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wspólne przedsięwzięcia działające w oparciu o program
„Horyzont 2020”

04 Na rys. 2 przedstawiono, jak zmieniały się w czasie wspólne przedsięwzięcia

działające w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020”. Obecnie projekty z programu
„Horyzont 2020” są wdrażane przez osiem wspólnych przedsięwzięć, które planowo
mają prowadzić działalność operacyjną przez dziesięć lat do 2024 r. Wyjątek stanowi
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, które będzie prowadzić działalność operacyjną
przez osiem lat do 2026 r.

05 Działania z zakresu badań naukowych i innowacji prowadzone są w obszarach

transportu („Czyste Niebo”, SESAR i S2R), zielonej energii (FCH), zdrowia (IMI),
gospodarki o obiegu zamkniętym (BBI), cyfryzacji (ECSEL) oraz obliczeń
superkomputerowych (EuroHPC). EuroHPC stało się niezależne 23 września 2020 r.
i zostało po raz pierwszy objęte kontrolą za rok budżetowy 2020.

Rys. 2 – Wspólne przedsięwzięcia UE – ewolucja w czasie

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ
NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

NIEZALEŻNA
DZIAŁALNOŚĆ

Źródło: Komisja Europejska na podstawie rozporządzeń Rady ustanawiających wspólne przedsięwzięcia;
modyfikacje wprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wspólne Przedsięwzięcie F4E działa w ramach Euratomu na
rzecz realizacji projektu ITER

06 W projekt ITER zaangażowanych jest siedmiu międzynarodowych partnerów: UE

– reprezentowana przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 1, Stany
Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie. UE 2 odgrywa wiodącą
rolę w projekcie i wzięła na siebie 45% kosztów budowy. Udział finansowy każdego
z pozostałych członków projektu wynosi około 9%.

07 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju

Energii Termojądrowej (F4E) zostało ustanowione w kwietniu 2007 r. na okres 35 lat
jako krajowa agencja odpowiedzialna za unijny wkład w realizację projektu ITER. Do
jego głównych zadań należy zarządzanie wkładem Euratomu na rzecz ITER-IO, która
jest odpowiedzialna za wdrażanie projektu ITER. Ponadto F4E koordynuje działania
i przeprowadza niezbędne procedury zamówieniowe w celu przygotowania do budowy
demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

08 F4E jest finansowane głównie przez Euratom (około 80%) oraz Francję (około

20%), gdzie powstaje reaktor ITER. Jak wynika z ostatnich szacunków Komisji,
pochodzących z 2018 r., łączna pula środków z Euratomu konieczna do tego, by F4E
mogło wywiązać się z unijnych zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu
ITER, wynosi około 15 mld euro (według wartości bieżących), z uwzględnieniem
kosztów eksploatacji reaktora jądrowego w latach 2028–2035. Zakłada się, że Francja
jako kraj przyjmujący oraz państwa członkowskie Euratomu (w tym państwa
stowarzyszone Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo) będą musiały wnieść dodatkowy
wkład w wysokości 3,3 mld euro (według wartości bieżących). W lutym 2021 r. Rada UE
zatwierdziła wkład Euratomu na rzecz F4E w wysokości około 5,6 mld euro (według
wartości bieżących) w WRF na lata 2021–2027 3.

09 W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE i z Euratomu.

Przewidziany w umowie o wystąpieniu okres przejściowy przeznaczony na negocjacje
dotyczące nowej umowy partnerstwa Zjednoczonego Królestwa z Euratomem

1

Członkami Euratomu są państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone: Szwajcaria
i Zjednoczone Królestwo.

2

Państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo.

3

Decyzja Rady (Euratom) 2021/281 w sprawie zmiany decyzji 2007/198/Euratom
powołującej Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER
i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającej mu określone korzyści.

14
zakończył się 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie miało status
stowarzyszonego państwa członkowskiego Euratomu, na tych samych warunkach co
pełnoprawne państwa członkowskie, do czasu ratyfikacji protokołu w sprawie
stowarzyszenia w programach UE załączonego do umowy o handlu i współpracy
między Zjednoczonym Królestwem a UE.

Wspólne przedsięwzięcia mają swoje siedziby na terenie Unii
Europejskiej

10 Siedziba siedmiu wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, S2R, SESAR, FCH, IMI,

BBI i ECSEL) mieści się w Brukseli, EuroHPC ma siedzibę w Luksemburgu, siedziba F4E
znajduje się w Barcelonie (w Hiszpanii), natomiast główne instalacje do syntezy
jądrowej są budowane w Cadarache (we Francji) (zob. rys. 3).

Rys. 3 – Wspólne przedsięwzięcia w Unii Europejskiej w 2020 r.

Belgia, Bruksela
SESAR
„CZYSTE NIEBO”
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luksemburg
EuroHPC

Hiszpania, Barcelona
F4E

Francja, Cadarache
ITER

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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11 Przy realizacji działań z zakresu badań naukowych i innowacji wspólne

przedsięwzięcia współpracują z podmiotami z różnych branż przemysłu i z sektora
badawczego z całego świata. Około 88,5% środków będących w posiadaniu wspólnych
przedsięwzięć jest wykorzystywanych na współfinansowanie działań realizowanych
przez uczestników z państw członkowskich UE, a około 11,5% na współfinansowanie
działań uczestników z państw niebędących członkami UE.

Modele zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami

12 Większość wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, IMI, FCH, BBI i S2R) działa

w oparciu o model dwustronny, polegający na tym, że Komisja i podmioty prywatne
z danej branży (a w niektórych przypadkach także podmioty badawcze) mają swoich
przedstawicieli w radzie zarządzającej i wnoszą wkłady na rzecz działalności danego
wspólnego przedsięwzięcia. Pozostałe wspólne przedsięwzięcia (ECSEL, SESAR
i EuroHPC) przyjęły model trójstronny, co oznacza, że przedstawicieli w radzie
zarządzającej mają państwa uczestniczące lub organizacje międzyrządowe, Komisja
oraz w większości przypadków partnerzy prywatni, którzy wnoszą też wkłady na rzecz
działalności danego wspólnego przedsięwzięcia.

Działania wspólnych przedsięwzięć z zakresu badań naukowych
i innowacji w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” są
finansowane wspólnie przez wszystkich członków

13 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.
o

4

UE (reprezentowana przez Komisję) zapewnia środki finansowe głównie z 7PR
i z programu „Horyzont 2020”, współfinansując realizowane przez wspólne
przedsięwzięcia projekty z zakresu badań naukowych i innowacji 4.

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR otrzymało także finansowanie z programu na rzecz
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w okresie obowiązywania poprzednich
wieloletnich ram finansowych (WRF na lata 2007–2013), a w trakcie obowiązywania
obecnych WRF na lata 2014–2020 SESAR i EuroHPC otrzymują dodatkowe środki
z instrumentu „Łącząc Europę”.
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o

Partnerzy z branży i partnerzy badawczy wnoszą wkłady niepieniężne, wdrażając
działania wspólnych przedsięwzięć z zakresu badań naukowych i innowacji, na
rzecz których zainwestowali własne zasoby finansowe, zasoby kadrowe, aktywa
i technologie.

o

W niektórych przypadkach państwa uczestniczące lub organizacje międzyrządowe
wnoszą również wkład finansowy na rzecz działalności wspólnych przedsięwzięć.

o

Zarówno UE, jak i partnerzy pokrywają w równym stopniu koszty administracyjne
wspólnych przedsięwzięć.

14 Jeśli chodzi o poprzednie WRF na lata 2007–2013, wspólne przedsięwzięcia

wydatkowały środki w wysokości około 3,6 mld euro, czyli w przybliżeniu 7% łącznego
budżetu 7PR. Jako że wysokość wkładów niepieniężnych wnoszonych przez partnerów
prywatnych musi odpowiadać co najmniej wysokości dofinansowania unijnego,
wspomniane środki unijne w wysokości 3,6 mld euro spełniły funkcję dźwigni
finansowej i umożliwiły pozyskanie około 8,7 mld euro na rzecz projektów z zakresu
badań naukowych i innowacji w ramach 7PR.

15 Jeśli chodzi o obecne WRF na lata 2014–2020, wspólne przedsięwzięcia

rozporządzają środkami w wysokości około 7,7 mld euro, czyli 10% łącznego budżetu
programu „Horyzont 2020”. Jak pokazano na rys. 4, te środki unijne powinny
przyczynić się do pozyskania około 19,7 mld euro na realizację projektów z zakresu
badań naukowych i innowacji w tych obszarach programu „Horyzont 2020”, do których
przypisane są wspólne przedsięwzięcia. Kwota ta obejmuje bezpośrednie wkłady
państw uczestniczących na rzecz wspólnych przedsięwzięć ECSEL i EuroHPC.

17

Rys. 4 – Wkłady pieniężne UE na rzecz wspólnych przedsięwzięć i wkłady
wniesione przez innych członków pozyskane dzięki temu finansowaniu
w ramach programu „Horyzont 2020”
Zasoby finansowe wspólnych
przedsięwzięć
19,7 mld EUR

„Horyzont 2020”
76,4 mld EUR

Wkłady
niepieniężne
innych członków
na działania
dodatkowe
3,1 mld EUR

Wkłady
niepieniężne
innych członków
na działania
operacyjne
8,8 mld EUR

Wkład pieniężny
UE
7,7 mld EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

16 W przypadku 7PR każde wspólne przedsięwzięcie musiało dopilnować, by łączne

wkłady członków prywatnych i pozostałych partnerów odpowiadały co najmniej
wkładowi UE. W przypadku programu „Horyzont 2020” zarówno maksymalna kwota
wkładu pieniężnego UE, jak i minimalna kwota wkładów niepieniężnych lub
pieniężnych 5 wnoszonych przez członków prywatnych i innych partnerów na rzecz
programu badań naukowych i innowacji danego wspólnego przedsięwzięcia są
określone w rozporządzeniach ustanawiających wspólne przedsięwzięcia (zob. rys. 5).

5

W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR wysokość wkładów partnerów prywatnych
i Eurocontrol jest określona w osobnych porozumieniach.
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Rys. 5 – Wkłady członków w okresie działania wspólnych przedsięwzięć (w mln EUR)
Program „Horyzont 2020”
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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17 W ramach programu „Horyzont 2020” istnieją dwa rodzaje wkładów

niepieniężnych wnoszonych przez członków prywatnych:
o

W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć członkowie prywatni są
zobowiązani do wniesienia wkładów o określonej minimalnej wartości na poczet
łącznych kosztów realizacji programu badań naukowych i innowacji danego
wspólnego przedsięwzięcia (tzw. wkłady niepieniężne na rzecz działań
operacyjnych).

o

W przypadku czterech wspólnych przedsięwzięć („Czyste Niebo”, FCH, BBI i S2R)
członkowie prywatni są ponadto zobowiązani do wniesienia wkładów
niepieniężnych o określonej minimalnej wartości na rzecz działań dodatkowych
wykraczających poza program prac wspólnych przedsięwzięć, lecz
przyczyniających się do realizacji ich celów (tzw. wkłady niepieniężne na rzecz
działań dodatkowych).

18 W 2020 r. łączny budżet (środki na płatności) wszystkich wspólnych przedsięwzięć

wyniósł 2,3 mld euro (w 2019 r. było to 1,9 mld euro). Budżet (środki na płatności)
ośmiu wspólnych przedsięwzięć realizujących działania z zakresu badań naukowych
i innowacji sięgnął 1,5 mld euro (w 2019 r. – 1,2 mld euro), a budżet Wspólnego
Przedsięwzięcia F4E – 0,8 mld euro (w 2019 r. – 0,7 mld euro).

19 Na koniec 2020 r. we wspólnych przedsięwzięciach działających w ramach

programu „Horyzont 2020” zatrudnionych było 241 pracowników (zatrudnionych na
czas określony i pracowników kontraktowych) oraz dziewięciu oddelegowanych
ekspertów krajowych (w 2019 r. – 229 pracowników i ośmiu oddelegowanych
ekspertów krajowych). We Wspólnym Przedsięwzięciu F4E zatrudnionych było 433
pracowników (urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników kontraktowych) oraz dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych
(w 2019 r. – 437 pracowników i dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych).
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Procedura udzielania absolutorium

20 Przebieg procedury corocznego udzielania absolutorium przedstawiono na rys. 6.
Rys. 6 – 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
Wysłuchania dyrektorów
wspólnych przedsięwzięć przed
Komisją Kontroli Budżetowej
Parlamentu Europejskiego (CONT)
i Komitetem Budżetowym Rady

Do końca marca roku n+2
Przyjęcie sprawozdań
Parlamentu na sesji plenarnej
– Parlament decyduje o
udzieleniu absolutorium lub
jego odroczeniu
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Kontrola przeprowadzona przez
Trybunał
Mandat Trybunału i korzystanie z wyników pracy innych
podmiotów

21 Zgodnie z wymogami art. 287 TFUE Trybunał zbadał sprawozdania finansowe

dziewięciu wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R,
EuroHPC i F4E) za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz legalność
i prawidłowość (zgodność) transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań.

22 Do celów kontroli wiarygodności sprawozdań finansowych wspólnych

przedsięwzięć i zgodnie z art. 70 ust. 6 i art. 71 unijnego rozporządzenia finansowego
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 przeprowadzonych przez audytorów zewnętrznych
obejmujących obszary najbardziej podatne na błędy.

23 Do celów kontroli, czy płatności leżące u podstaw sprawozdań finansowych były

zgodne z przepisami, Trybunał wziął pod uwagę wyniki audytów ex post płatności
z tytułu udzielenia dotacji w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020”, które zostały
przeprowadzone przez Wspólną Służbę Audytu Komisji i zewnętrzne firmy audytorskie.
Ponadto uwzględnił wyniki audytów ex post przeprowadzonych w 2020 r. przez Służbę
Audytu Wewnętrznego Komisji w odniesieniu do procedur specyficznych dla
wspólnych przedsięwzięć.

22

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

24 W 2018 i 2019 r. Trybunał dokonał przeglądu próby audytów ex post

przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu i audytorów zewnętrznych, którym
zleciła ona to zadanie. Przegląd ten wykazał uchybienia pod względem jakości audytu
i różnice metodyczne 6. W związku z powyższym w przypadku kontroli płatności z tytułu
umów o udzielenie dotacji dokonanych przez wspólne przedsięwzięcia Trybunał
uzyskał pożądany poziom pewności poprzez uzupełnienie audytów ex post
o szczegółową kontrolę (badanie bezpośrednie) na poziomie beneficjentów
w odniesieniu do próby transakcji płatniczych z tytułu umów o udzielenie dotacji.
Transakcje te 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 w 2020 r. przez siedem
wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty z 7PR i programu „Horyzont 2020” 7.

6

Zob. sprawozdanie roczne Trybunału za 2018 r., rozdział 5 (pkt 5.31–5.34); sprawozdanie
roczne Trybunału za 2019 r., rozdział 4 (pkt 4.28 i 4.29) oraz sprawozdanie roczne Trybunału
za 2020 r., rozdział 4 (pkt 4.23–4.30).

7

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC nie zostało uwzględnione, ponieważ w 2020 r. dokonało
jedynie płatności zaliczkowych z tytułu umów o udzielenie dotacji.
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Ustalenia Trybunału
W przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć wydano
opinie pokontrolne bez zastrzeżeń…
… w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych

25 Trybunał wydał opinie pokontrolne 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 2020 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.

… przy czym w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E opinię
opatrzono objaśnieniem uzupełniającym dotyczącym wkładu UE na rzecz
projektu ITER

26 W sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie F4E wydatnie

polepszyło jakość zaprezentowanych informacji, podając łączny koszt zrealizowania
zobowiązań dotyczących dostaw na rzecz projektu ITER wyrażony w euro, a nie
w punktach kredytowych ITER. Ów koszt wyniesie szacunkowo 17,97 mld euro (według
wartości z 2020 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 8 mogą prowadzić
do znacznego wzrostu kosztów lub do dalszych opóźnień w realizacji projektu ITER 9.

8

Ekspozycja na ryzyko to szacowana wartość skutków ryzyka pomnożona przez
prawdopodobieństwo wystąpienia określonych czynników ryzyka w przypadku danego
działania.

9

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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… w odniesieniu do dochodów leżących u podstaw sprawozdań
finansowych wspólnych przedsięwzięć

27 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 2020 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

… w odniesieniu do płatności leżących u podstaw sprawozdań
finansowych wspólnych przedsięwzięć

28 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 2020 r. W opinii
Trybunału transakcje były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

… ale w swoich uwagach Trybunał wskazuje szereg obszarów,
w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień

29 Nie podważając swoich opinii, Trybunał sformułował uwagi na temat różnych

kwestii wymagających wprowadzenia usprawnień w obszarach zarządzania budżetem
i finansami, wkładów niepieniężnych, ram kontroli wewnętrznej i monitorowania
w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji, polityki kadrowej,
procedur udzielania zamówień i należytego zarządzania finansami.

Nadal występują uchybienia w rocznym planowaniu płatności

30 W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC dokonano znacznie mniej

płatności niż planowano z tytułu umów na zakup superkomputerów i umów
o udzielenie dotacji, w wyniku czego wskaźnik wykonania budżetu na płatności z tytułu
działalności operacyjnej był niski i wynosił około 23%. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
ponownie udostępniło niewykorzystane środki na płatności w kwocie 57,2 mln euro
w ramach budżetu operacyjnego na działania dotyczące programu „Horyzont 2020”,
lecz zdołało wykorzystać jedynie 70% tej kwoty, nim przystąpiło do wydatkowania
środków z bieżącego roku. Podobnie Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” nie
wykorzystało kwoty około 13 mln euro z budżetu ponownie udostępnionych środków
na płatności z tytułu działalności operacyjnej z przeznaczeniem na projekty w ramach
programu „Horyzont 2020”, zanim zaczęło wydatkować środki z bieżącego roku.

25

Wspólne przedsięwzięcia niemal w całości zrealizowały działania
w ramach 7PR i TEN-T, lecz mają trudności we wdrażaniu działań
z programu „Horyzont 2020”

31 Na koniec 2020 r., który był siódmym rokiem dziesięcioletniego okresu

działalności wspólnych przedsięwzięć, wykazywały one różny stopień osiągnięcia celów
w stosunku do wartości docelowych wyznaczonych w odnośnych rozporządzeniach
ustanawiających, jeśli chodzi o działania przewidziane w programie Horyzont 2020
(WRF 2014–2020). Różnice te wynikają po części z tego, że wspólne przedsięwzięcia
prowadzą działalność w różnych obszarach badań naukowych. Przykładowo
w przypadku IMI czas trwania projektów jest długi, na co wpływ ma charakter badań
naukowych, jak i fakt, że są one realizowane przez globalne konsorcja prowadzące
działalność na dużą skalę. Ponadto istnieje ryzyko, że poziom zasobów
administracyjnych niezbędnych do zarządzania funduszami w terminowy sposób
będzie niewystarczający, zważywszy na rosnącą liczbę projektów z różnych programów
WRF wdrażanych jednocześnie. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, dla którego rok
2020 był drugim rokiem prowadzenia działalności, wciąż nie posiadało wiarygodnych
procedur zatwierdzania i poświadczania wkładów niepieniężnych wniesionych przez
członków prywatnych i państwa uczestniczące.

32 W tabeli 1 przedstawiono przegląd wkładów wniesionych przez członków na rzecz

działań realizowanych przez wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont
2020” według stanu na koniec 2020 r. Wskaźnik wykonania na koniec 2020 r. w tych
wspólnych przedsięwzięciach w odniesieniu do wkładów członków wyniósł średnio
62% wartości docelowych (z uwzględnieniem wkładów niepieniężnych na rzecz działań
dodatkowych) i 54% z wyłączeniem tych wkładów.
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Tabela 1 – „Horyzont 2020” – wkłady członków (w mln EUR)
Wkłady członków
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i decyzjami
prawnymi)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

nie dotyczy
965,3
nie dotyczy
285,0
nie dotyczy
2 234,7
120,0
nie dotyczy
3 605,0

1 585,0
SESAR 2020
3 948,8 „Czyste Niebo 2”
3 276,0
IMI2
1 045,0
FCH2
4 012,5
ECSEL
3 574,3
BBI
868,0
S2R
1 444,0
EuroHPC
19 753,5
Łącznie

UE

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

(1) Wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych wspólnych przedsięwzięć.
(2 ) Wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych poza planem prac wspólnych przedsięwzięć.

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

Zgłoszone, ale
Zatwierdzone
Wkł. niep.
niezatwierdzone
wkł. niep. na
na dział.
wkł. niep. na dział.
dział. op.
dod.
op.

358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

nie dotyczy
1 144,2
nie dotyczy
1 095,0
nie dotyczy
929,2
204,8
nie dotyczy
3 373,2

Łącznie

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

56%
84%
39%
158%
60%
46%
84%
15%
62%

Wskaźnik wykonania bez
uwzględn. wkładów
niepieniężn. na rzecz
działań dodatk.

Łącznie

Wspólne
przedsięwzięcia w
ramach programu
„Horyzont 2020”

Wskaźnik wykonania z
uwzględn. wkładów
niepieniężn. na rzecz
działań dodatk.

UE

Wkł. niep. na
Wkł. niep. na dział.
dział. dod.
op. i wkł. pieniężne
wniesione przez
wniesione przez
innych członków
innych członków (1)
(2)

Wkłady wniesione przez członków
(według stanu na 31.12.2020 r.)

56%
73%
39%
73%
60%
53%
70%
15%
54%
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Członkowie prywatni wnoszą znacznie większy wkład na rzecz
dodatkowych działań wykraczających poza programy prac wspólnych
przedsięwzięć

33 Członkowie prywatni są zobowiązani do przekazywania różnego rodzaju wkładów

niepieniężnych na rzecz wspólnych przedsięwzięć realizujących działania w ramach
programu „Horyzont 2020” (zob. pkt 17).

34 Na rys. 7 zilustrowano, jak w okresie 2017–2020 kształtowała się średnia kwota

wkładów niepieniężnych przekazanych przez członków prywatnych. Pomimo
znacznego wzrostu kwoty wkładów niepieniężnych na rzecz działań dodatkowych oraz
ich dużego znaczenia nie wchodzą one w zakres kontroli Trybunału, jako że nie ma
obowiązku ujmowania takich wkładów w rocznych sprawozdaniach finansowych 10.
W związku z tym istnieje ryzyko, że nie będą one w pełni pokrywać się z celami
wspólnych przedsięwzięć. Ryzyko to jest jednak zniwelowane dzięki przyjętym przez
wspólne przedsięwzięcia procedurom poświadczania wkładów niepieniężnych na rzecz
działań dodatkowych.

10

Art. 4 ust. 4 odnośnych rozporządzeń ustanawiających wspólne przedsięwzięcia.
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Rys. 7 – Jak kształtowała się kwota wkładów niepieniężnych członków
prywatnych
100%
90%
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70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

2017

2018

2019

2020

Średnia kwota wkładów niepieniężnych na działania operacyjne
Średnia kwota wkładów niepieniężnych na działania dodatkowe

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych wspólnych przedsięwzięć.

Wspólne przedsięwzięcia napotykają poważne trudności, by uzyskać
wkłady pieniężne od członków prywatnych na pokrycie kosztów
operacyjnych

35 Jeśli chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie BBI, według szacunków na koniec 2020 r.

łączna kwota wkładów niepieniężnych członków z branży na poczet dodatkowych
działań wyniosła jedynie około połowy minimalnej kwoty docelowej określonej
w rozporządzeniu ustanawiającym. Co więcej, mimo że w 2018 r. rozporządzenie
ustanawiające zostało rozmyślnie zmienione w celu umożliwienia członkom z branży
uwzględniania wkładów pieniężnych na poziomie projektów w kwocie co najmniej
182,5 mln euro, w 2020 r. członkowie ci nie przekazali żadnych dodatkowych wkładów
pieniężnych na rzecz działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia. Fakt ten
wskazuje na to, że Wspólne Przedsięwzięcie stoi w obliczu poważnych trudności
w pozyskiwaniu wkładów od członków prywatnych 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
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Wspólne Przedsięwzięcie programu badań naukowych i innowacji w ramach programu
„Horyzont 2020”.

Zaciągnięto już zobowiązania na realizację około 77% działań
z programów badań naukowych i innowacji wspólnych przedsięwzięć
w ramach programu „Horyzont 2020”

36 Jak przedstawiono w tabeli 2, według stanu na koniec 2020 r. wspólne

przedsięwzięcia udzieliły już zamówień lub podpisały umowy o udzielenie dotacji na
rzecz projektów na kwotę (średnio) 88% maksymalnego wkładu pieniężnego
dostępnego na dofinansowanie ich działań w ramach programu „Horyzont 2020”.
Równolegle pozostali członkowie zobowiązali się przekazać wkłady niepieniężne na
rzecz tych projektów w kwocie odpowiadającej (średnio) 68% wartości docelowych
wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych i wkładów pieniężnych na
działalność operacyjną, które to wartości zostały ustalone w odnośnych
rozporządzeniach ustanawiających. Przełożyło się to na szacunkowy średni wskaźnik
wykonania programów badań naukowych i innowacji wspólnych przedsięwzięć
w ramach programu „Horyzont 2020” na poziomie 77% na koniec 2020 r.
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Tabela 2 – Program „Horyzont 2020”: zatwierdzone wkłady członków na koniec 2020 r. (w mln EUR)
Wkłady członków na poczet kosztów operacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i decyzjami
prawnymi)

UE

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Łącznie

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

wspólne
przedsięwzięcia w
ramach programu
„Horyzont 2020”
SESAR 2020
„Czyste Niebo 2”
IMI2
FCH2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Łącznie

Przyznane
dofinansowanie
UE
548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99%
91%
80%
96%
86%
88%
99%
78%
88%

Wkł. niep. na dział.
op. i wkł. pieniężne
wniesione przez
innych członków
(szacunek)
573,7
717,6
1 276,5
158,6
1 943,2
251,2
354,0
272,9
5 547,7

%

60%
60%
80%
209%
70%
53%
105%
34%
68%

Łącznie

Wskaźnik
wdrożenia
programu

Wkł. niep. na dział.
op. i wkł.
pieniężne
wniesione przez
innych członków

Podpisane umowy o udzielenie dotacji i udzielone zamówienia
(według stanu na 31.12.2020 r.)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

(1) Wkłady innych członków obejmują wkłady państw uczestniczących.
(2) Wartości docelowe wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych uzgodnione w rocznych planach prac Wspólnego Przedsięwzięcia oraz zmniejszona kwota
wkładów pieniężnych na działalność operacyjną.

Źródło: dane przekazane przez wspólne przedsięwzięcia.

75%
78%
80%
107%
74%
75%
102%
49%
77%
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Mechanizmy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do płatności z tytułu
udzielenia dotacji były zasadniczo skuteczne

37 Wspólne przedsięwzięcia ustanowiły wiarygodne procedury kontroli ex ante

oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej. Z wyjątkiem EuroHPC
wspólne przedsięwzięcia wdrożyły w 2020 r. w pełni ramy kontroli wewnętrznej
Komisji, które opierają się na 17 zasadach kontroli wewnętrznej. Opracowały też
odpowiednie wskaźniki w odniesieniu do wszystkich zasad kontroli wewnętrznej,
dokonały corocznej samooceny i usprawniły monitorowanie skuteczności swoich
działań kontrolnych. Ustanowienie ram kontroli wewnętrznej to jednak proces będący
nadal w toku, którego jakość zależy od nieustannego doskonalenia kluczowych
wskaźników kontroli wspólnych przedsięwzięć i jakości corocznej samooceny.

38 W 2020 r. tylko trzy wspólne przedsięwzięcia (IMI, FCH i ECSEL) nadal dokonywały

płatności końcowych z tytułu udzielenia dotacji w ramach 7PR. Wspólne
przedsięwzięcia IMI i FCH zgłosiły poziomy błędu rezydualnego poniżej progu istotności
2%, opierając się na wynikach audytów ex post na koniec 2020 r. W przypadku
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL obliczenie odrębnego 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
w państwach uczestniczących. W związku z tym w odniesieniu do tych płatności
Trybunał zastosował poziom błędu rezydualnego ustalony przez DG RTD dla całego
programu 7PR, który na koniec 2020 r. wynosił 3,51%. Z uwagi na niski odsetek
płatności w ramach 7PR w 2020 r. (około 8,6%) uznaje 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
przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu na koniec 2020 r., że poziom błędu
rezydualnego był poniżej progu istotności wynoszącego 2%.
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Przeprowadzona przez Trybunał na poziomie beneficjentów kontrola
płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji za 2020 r. wykazała
utrzymujące się błędy systemowe w odniesieniu do zadeklarowanych
kosztów osobowych

40 Jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość transakcji płatniczych z tytułu umów

o udzielenie dotacji, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Trybunał wskazują, że
głównym źródłem błędów są koszty osobowe. Co więcej, MŚP są bardziej narażone na
błędy niż inni beneficjenci. Mając na względzie przyszłe programy badań naukowych,
należy przede wszystkim uprościć zasady deklarowania kosztów osobowych
obowiązujące obecnie w programie „Horyzont 2020” oraz ograniczyć brak pewności
prawa poprzez korzystanie na większą skalę z uproszczonych metod rozliczania
kosztów, tak aby poziomy błędu ustabilizowały się poniżej progu istotności.

41 Jeśli chodzi o płatności z tytułu udzielenia dotacji za 2020 r., główne przyczyny

wykrytych błędów były następujące:
o

zastosowanie nieprawidłowej metody na potrzeby obliczenia zadeklarowanych
kosztów osobowych;

o

zastosowanie stawek godzinowych, których podstawą nie był ostatni zamknięty
rok budżetowy;

o

nieprzestrzeganie maksymalnej liczby godzin pracy przy projekcie;

o

nieuzasadnione skorygowanie zadeklarowanych i zaakceptowanych już kosztów
osobowych w kolejnym okresie sprawozdawczym;

o

zadeklarowanie kosztów, które nie były bezpośrednio powiązane z projektem,
jako innych kosztów bezpośrednich;

o

zadeklarowanie zakupów od innego beneficjenta z konsorcjum jako innych
kosztów bezpośrednich;

o

zastosowanie nieprawidłowego kursu wymiany przy przeliczaniu zadeklarowanych
kosztów na euro.
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Uchybienia w aplikacji informatycznej Wspólnego Przedsięwzięcia F4E
służącej do zarządzania umowami

42 W marcu 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 Wspólne Przedsięwzięcie

F4E postanowiło rozszerzyć zakres, w jakim korzysta z lokalnej aplikacji informatycznej
DACC, tak aby zarządzać nie tylko zmianami do umów, jak miało to miejsce do tego
czasu, ale również nowymi umowami. Dzięki temu Wspólnemu Przedsięwzięciu udało
się wprawdzie zapewnić ciągłość działania, ale nie zharmonizowało ono w pełni swoich
lokalnych aplikacji informatycznych z wewnętrznymi procedurami delegacji uprawnień.
F4E podjęło środki naprawcze, by zaradzić tej sytuacji, lecz w dalszym ciągu należy
wyeliminować istotne uchybienia dotyczące na przykład poprawnego korzystania
z kont, dla których ustanowiono tożsamość wirtualną, oraz z praw i upoważnień do
zatwierdzania zobowiązań prawnych. Co więcej, od czasu wdrożenia systemu DACC ani
razu nie dokonano zatwierdzenia systemu księgowego Wspólnego Przedsięwzięcia.

Niewystarczająca liczba pracowników etatowych we wspólnych
przedsięwzięciach

43 Niewystarczająca liczba pracowników etatowych we wspólnych przedsięwzięciach

oznacza, że muszą one w większym stopniu korzystać z usług pracowników
tymczasowych bądź powierzać dodatkowe zadania osobom już zatrudnionym. Wiąże
się z tym szereg zagrożeń, jeśli chodzi na przykład o zachowanie kluczowych
kompetencji, brak jasno zdefiniowanych kanałów rozliczalności oraz mniejszą
wydajność pracowników, co może mieć negatywny wpływ na ogólne wyniki osiągane
przez wspólne przedsięwzięcia. Przykładowo we Wspólnym Przedsięwzięciu „Czyste
Niebo” stosunek pracowników tymczasowych do etatowych zwiększył się z 8%
w 2017 r. do 24% w 2020 r., przy czym powierzano im zadania o charakterze stałym
(np. asystent w dziale prawnym, pracownicy na stanowiskach sekretarskich, asystent
ds. komunikacji czy asystent specjalisty ds. projektów). Wysoki odsetek pracowników
kontraktowych prowadzi często do znacznie większej rotacji personelu, co ma
destabilizujący wpływ na sytuację kadrową we Wspólnym Przedsięwzięciu.

44 W pierwszym roku działalności Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC skupiło się

przede wszystkim na procesach i zadaniach operacyjnych. Jak dotąd nie uwzględniło
ono potrzeby obsadzenia kluczowych stanowisk administracyjnych, co wiąże się
z ryzykiem wystąpienia uchybień w zarządzaniu finansami, budżetem i zasobami
kadrowymi oraz w procedurach kontroli wewnętrznej w przypadku wkładów
niepieniężnych i płatności z tytułu działalności operacyjnej. Co więcej, wysoki odsetek
pracowników kontraktowych (74%) może przełożyć się na dużą rotację personelu
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w bliskiej przyszłości, co jeszcze bardziej zwiększy ryzyko w systemach zarządzania
Wspólnego Przedsięwzięcia.

Korzystanie z otwartej procedury przetargowej w sytuacji przewagi
wiedzy

45 W sytuacji przewagi wiedzy wspólne przedsięwzięcia zachęca się do

przeprowadzenia wstępnej analizy rynku pod kątem cen oraz do konsultacji z innymi
przedsiębiorstwami działającymi na rynku, tak aby zyskać możliwość lepszego
oszacowania poziomu cen i zapewnić najlepszą relację jakości do ceny. Przykładowo
w 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie FCH ogłosiło otwartą procedurę przetargową na
umowę ramową dotyczącą realizacji trzeciej fazy projektu mającego na celu
ustanowienie systemu certyfikacji wodoru. Konsorcjum, które zrealizowało już
pierwsze dwie fazy projektu i w związku z tym dysponowało przewagą wiedzy w tym
zakresie, jako jedyne przedłożyło ofertę finansową, która opiewała na kwotę zbliżoną
do maksymalnej szacowanej wartości zamówienia określonej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Wspólne przedsięwzięcia nie korzystają w pełni z narzędzia Komisji
w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, a F4E stworzyło swój
własny portal

46 W unijnym rozporządzeniu finansowym przewidziano, by wszystkie instytucje

i organy UE, w tym wspólne przedsięwzięcia, opracowały i stosowały rozwiązania na
potrzeby dostarczania, przechowywania i przetwarzania danych przedłożonych
w ramach procedur wyboru, a także ustanowiły w tym celu jednolity „elektroniczny
obszar wymiany danych” dla uczestników. Z tego powodu Komisja prowadzi obecnie
prace nad narzędziem w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, z którym
zintegrowane będą portal Funding and Tenders oraz platforma TED eTendering, na
której dostępne są wszystkie opublikowane przetargi. Z narzędzia można już korzystać
w przypadku procedur otwartych i ograniczonych (w tym przyspieszonych), procedur
o średniej i niskiej wartości oraz wyjątkowych procedur negocjacyjnych prowadzonych
przez instytucje i organy UE, w tym wspólne przedsięwzięcia.

47 Wspólne Przedsięwzięcia „Czyste Niebo”, FCH i S2R korzystały z tego narzędzia

w 2020 r. w ramach otwartych procedur przetargowych, a Wspólne Przedsięwzięcia
IMI i SESAR zaczęły z niego korzystać na początku 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcia BBI
i ECSEL nie planowały z kolei korzystać z wszystkich modułów tej platformy ze względu
na niewielką liczbę postępowań o udzielenie zamówienia o dużej wartości. Wspólne
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Przedsięwzięcie F4E korzysta z własnego narzędzia w zakresie elektronicznych
zamówień publicznych, które nie jest w pełni zsynchronizowane z narzędziem Komisji.
Dalsze prace F4E w tym zakresie mogą prowadzić do niepotrzebnego zdublowania
inwestycji i wysiłków, jakie Komisja włożyła w opracowanie swojego narzędzia.

Wspólne przedsięwzięcia korzystały z synergii, by sprostać
kryzysowi wywołanemu w 2020 r. przez pandemię COVID-19

48 W 2020 r. Trybunał przeanalizował działania podjęte przez wspólne

przedsięwzięcia w celu utrzymania ciągłości działania w trakcie pandemii COVID-19, jak
również potencjalny wpływ pandemii na świadczenie usług przez wspólne
przedsięwzięcia.

Wspólne przedsięwzięcia ściśle ze sobą współpracowały, by zapewnić
ciągłość działania w trakcie pandemii COVID-19

49 Pomimo niewielkich rozmiarów i ograniczonych zasobów wspólne

przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI
i S2R) zasadniczo dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii COVID-19 dzięki ścisłej
współpracy w celu wypracowania wspólnej gotowości na początkowym etapie
pandemii w marcu 2020 r.

50 Jako że Wspólne Przedsięwzięcia „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL, BBI i S2R mają

siedzibę w tym samym budynku, w styczniu 2019 r. przyjęły one wspólny plan ciągłości
działania, obejmujący wspólny plan przywrócenia gotowości do pracy w obszarze IT po
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, który został przetestowany w styczniu
i zaktualizowany w lutym 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcia SESAR i F4E przyjęły własne
dokumenty dotyczące zarządzania ciągłością działania odpowiednio w 2016 i 2017 r.
i dokonały ich aktualizacji w 2019 r.

51 Testy wspólnego planu przywrócenia gotowości do pracy w obszarze IT były

skoncentrowane na:
o

dostępności lokalizacji i dostępie do biura zastępczego,

o

dostępności infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania
komputerowego),

o

funkcjonowaniu kont w systemie EU Login oraz zdalnym dostępie do aplikacji.

36
Wyniki tych testów zostały przeanalizowane, a w przypadku wykrytych wad
opracowano odpowiednie rozwiązania.

52 Wspólne Przedsięwzięcie F4E przeprowadziło podobne testy w marcu 2020 r.,

a telepracę przyjęto jako standardowe rozwiązanie we wszystkich lokalizacjach
(Barcelona, Cadarache i Garching) od początku pandemii. W rezultacie przed
wybuchem pandemii COVID-19 wszystkie wspólne przedsięwzięcia posiadały
zaktualizowane i formalnie zatwierdzone plany ciągłości działania.

Wspólne przedsięwzięcia koordynowały swoje działania zaradcze
i zapewniły odpowiednie zarządzanie

53 Dyrektorzy wspólnych przedsięwzięć mających siedzibę w Brukseli brali udział

w cotygodniowych spotkaniach, by przedyskutować skutki pandemii i ryzyko dla
działalności oraz wspólne podejście w celu ich złagodzenia. W podobnych spotkaniach
uczestniczyli kierownicy działów administracji i audytu wewnętrznego. Aby zapewnić
bezpieczeństwo pracowników, którzy zostali wezwani do pracy w biurze, w maju
2020 r. wspólne przedsięwzięcia – pod przewodnictwem IMI – ogłosiły wspólną
procedurę udzielenia zamówienia na środki ochrony osobistej.

54 Rady zarządzające wspólnych przedsięwzięć również szybko dostosowały się do

nowych warunków pracy w sytuacji pandemii i zaczęły organizować posiedzenia
w formie zdalnej. W porównaniu z rokiem 2019 tempo przyjmowania decyzji w 2020 r.
zasadniczo się nie zmieniło. Liczba posiedzeń rad zarządzających była stabilna
i wyniosła 27 w 2020 r. (w 2019 r. – 25), a liczba podjętych przez nie decyzji sięgnęła
110 (w 2019 r. – 108).

Wspólne przedsięwzięcia wywiązały się z obowiązku zapewnienia opieki
swoim pracownikom

55 Aby zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie i doradztwo dotyczące tego,

jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, wspólne
przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli opracowały program szkoleń z zakresu
dobrostanu i odporności. W październiku 2020 r. pracownicy wszystkich wspólnych
przedsięwzięć z siedzibą w Brukseli wzięli udział w szkoleniu pt. „Jak radzić sobie
w czasach pandemii COVID-19”, zainicjowanym przez SESAR i przeprowadzonym przez
certyfikowanego trenera. W ramach szkolenia przewidziano krótkie sesje dyskusyjne,
tak aby uczestnicy mogli wymienić się opiniami na temat warunków pracy. Ponadto
dyrektorzy wspólnych przedsięwzięć regularnie organizowali spotkania online,
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w trakcie których pracownicy mieli możliwość zadawania pytań. Częstotliwość takich
spotkań różniła się w zależności od wspólnego przedsięwzięcia oraz stopnia nasilenia
pandemii i wahała się: od raz w tygodniu do raz w miesiącu.

56 Aby uzyskać od pracowników informacje na temat warunków pracy w trakcie

pandemii COVID-19, pięć wspólnych przedsięwzięć (SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, ECSEL
i BBI) przeprowadziło ankiety w okresie od kwietnia do listopada 2020 r. Dotyczyły one
przede wszystkim dwóch aspektów: warunków pracy, w tym aspektów takich jak
dostępność i funkcjonowanie sprzętu informatycznego bądź wsparcie zapewniane
przez kierownictwo, oraz osobistych doświadczeń w sytuacji odizolowania (np.
interakcje z kolegami z pracy, poziom stresu ze względu na zmianę obciążenia pracą).
Wyniki tych ankiet pokazały, że większość pracowników wspólnych przedsięwzięć była
zadowolona ze wskazówek i wsparcia zapewnionego przez kierownictwo i nie
napotkała większych trudności w zakresie IT. Jednocześnie wysoko oceniona została
skuteczność działań mających na celu zachowanie ciągłości działania.

… dzięki czemu udało się zapewnić stabilną sytuację kadrową w trakcie
kryzysu

57 Pandemia COVID-19 nie wywarła większego wpływu na liczbę pracowników bądź

odsetek nieobsadzonych stanowisk we wspólnych przedsięwzięciach. Wspólne
przedsięwzięcia z siedzibą w Brukseli wdrażają obecnie przygotowany przez Komisję
plan działania w sprawie stopniowego powrotu do biur.

Mimo pandemii COVID-19 wspólne przedsięwzięcia zapewniły udzielanie
dotacji…

58 Pomimo trudnej sytuacji kwota zobowiązań budżetowych wspólnych

przedsięwzięć wdrażających program „Horyzont 2020” z tytułu umów o udzielenie
dotacji utrzymała się w 2020 r. na stabilnym poziomie 889,2 mln euro (w 2019 r. –
855,6 mln euro). Jeśli chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie F4E, zamówienia na składniki
operacyjne utrzymały się na zbliżonym poziomie, a kwota zobowiązań budżetowych na
umowy operacyjne zwiększyła się z 670,5 mln euro w 2019 r. do 826,1 mln euro
w 2020 r.

59 Wspólne Przedsięwzięcie IMI przekazało znaczny wkład na rzecz wspólnej

europejskiej reakcji na pandemię COVID-19 koordynowanej przez Komisję. Dokonało
ono przesunięcia 45 mln euro ze swojego budżetu na 2020 r. i udostępniło tę kwotę
w ramach ogłoszonego w marcu 2020 r. naboru wniosków w trybie przyspieszonym,
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w którym nacisk położono na rozwój diagnostyki i metod leczenia zakażeń
koronawirusem. Dzięki dodatkowym środkom z programu „Horyzont 2020”
przekazanym przez Komisję pula środków do rozdysponowania w tym naborze
zwiększyła się do 72 mln euro. Ocena ponad 140 przedłożonych wniosków została
przeprowadzona zdalnie i w rekordowo krótkim czasie, co było możliwe za sprawą
istotnych zmian w normalnej procedurze oceny obowiązującej we Wspólnym
Przedsięwzięciu. Umowy o udzielenie dotacji podpisano na realizację ośmiu wybranych
projektów (trzech dotyczących metod leczenia i pięciu w zakresie diagnostyki),
w ramach których uruchomiono ponad 115 mln euro, a ich wdrażanie rozpoczęło się
przed początkiem lata 2020 r.

60 Co więcej, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizujących działania

w ramach programu „Horyzont 2020” średni czas na udzielenie dotacji, czyli okres od
terminu na przedłożenie wniosków projektowych do momentu podpisania umowy
o udzielenie dotacji, nie zmienił się i w 2020 r. wynosił średnio 220 dni (w 2019 r. było
to 221 dni) 11. Tym samym był on znacznie krótszy od maksymalnego dozwolonego
okresu ośmiu miesięcy lub około 240 dni określonego w zasadach uczestnictwa
w programie „Horyzont 2020”. Taki wynik to przede wszystkim owoc znacznych starań
po stronie wspólnych przedsięwzięć, by wdrożyć na czas odpowiednie procedury
zdalnej oceny wniosków przez zewnętrznych ekspertów.

… i dokonywały płatności na rzecz beneficjentów

61 W 2020 r. dynamika płatności wspólnych przedsięwzięć realizujących program

„Horyzont 2020” oraz Wspólnego Przedsięwzięcia F4E z tytułu działalności operacyjnej
kształtowała się podobnie jak w ciągu czterech poprzednich lat. W przypadku
wspólnych przedsięwzięć realizujących program „Horyzont 2020” łączna kwota tego
typu płatności nieznacznie spadła z 847,1 mln euro w 2019 r. do 827,8 mln euro
w 2020 r. W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia F4E płatności z tytułu działalności
operacyjnej w ramach wdrażanych umów wzrosły z 681,3 mln euro w 2019 r. do
741,1 mln euro w 2020 r.

11

Dane dotyczą wszystkich naborów wniosków w ramach programu „Horyzont
2020”zorganizowanych przez wspólne przedsięwzięcia i opublikowanych w roku N-1, dla
których umowy o dotacje podpisano w roku N.
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62 Pomimo trudności w zachowaniu procedur kontroli wewnętrznej w warunkach

pracy zdalnej, zwłaszcza w przypadku okresowych i końcowych płatności z tytułu
udzielenia dotacji oraz płatności z tytułu umów o skomplikowanej strukturze, odsetek
płatności dokonanych z opóźnieniem zmniejszył się ze średnio 8% w 2019 r. do średnio
6% w 2020 r.

Opóźnienia w realizacji działań F4E w ramach projektu ITER

63 Wspólne Przedsięwzięcie F4E zgłosiło, że wielu dostawców odczuło negatywne

skutki pandemii COVID-19 i ograniczeń wprowadzonych w jej następstwie.
Z szacunków Wspólnego Przedsięwzięcia wynika, że według stanu na koniec 2020 r. za
sprawą pandemii doszło do opóźnień sięgających nawet czterech miesięcy
w przypadku niektórych dostaw, co przełoży się na wzrost kosztów dostaw F4E na
rzecz projektu ITER na poziomie około 47 mln euro (w wartościach z 2008 r.).

64 W październiku 2020 r. Komisja przeprowadziła ankietę internetową, aby

zrozumieć konsekwencje pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw zaangażowanych
w realizację projektu ITER. W przypadku dwóch trzecich respondentów pandemia
wywarła niekorzystny wpływ w postaci opóźnień (70%) i spadku popytu, co z kolei
miało negatywne konsekwencje finansowe (50%). Z drugiej strony 31% respondentów
przyznało, że dzięki udziałowi w projekcie ITER ich przedsiębiorstwa były bardziej
odporne na skutki kryzysu.

Działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia z kontroli
z poprzednich lat

65 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. 8, w 2020 r. podjęto
działania naprawcze w odniesieniu do 19 uwag, w przypadku których do końca 2019 r.
nie poczyniono jeszcze żadnych kroków. Według stanu na koniec 2020 r. w odniesieniu
do 16 uwag (84%) działania te ukończono, natomiast w przypadku trzech uwag (16%)
działania były w toku lub wymagały podjęcia odpowiednich wysiłków 12.

12

Uwaga: Jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia SESAR, „Czyste Niebo”, IMI, FCH, ECSEL i S2R,
w czasie kontroli za 2020 r. ukończyły one działania naprawcze w odniesieniu do wszystkich
uwag z poprzednich lat. Jeśli z kolei chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, zostało ono
po raz pierwszy objęte kontrolą za rok 2020.
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Rys. 8 – Działania podjęte przez wspólne przedsięwzięcia w odpowiedzi
na uwagi z poprzednich lat

W trakcie
realizacji /
niezrealizowane
16%

Zrealizowane / nie dotyczy
84%

Zrealizowane / nie dotyczy
W trakcie realizacji / niezrealizowane
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Inne kontrole i przeglądy dotyczące
wspólnych przedsięwzięć
66 W 2020 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. 9).
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Rys. 9 – Wyniki kontroli przedstawione w innych niedawnych publikacjach Trybunału dotyczących wspólnych
przedsięwzięć
Przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
nr 1/2021 pt.
„Początkowy wkład UE w działania podejmowane
w zakresie zdrowia publicznego w obliczu pandemii
COVID-19”

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 19/2020 pt.
„Cyfryzacja europejskiego przemysłu – ambitna
inicjatywa, której powodzenie zależy od trwałego
zaangażowania ze strony UE, rządów
i przedsiębiorstw”

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.
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.

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.
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.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 2/2020 pt.
„Instrument na rzecz MŚP – skuteczny i innowacyjny
program, przed którym stoją wyzwania”

Instrument na rzecz MŚP został ustanowiony jako
część programu ramowego w zakresie badań
naukowych „Horyzont 2020” z myślą o wspieraniu
innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
(MŚP). Jego celem jest rozwój i wykorzystywanie
potencjału MŚP poprzez eliminowanie luki
w finansowaniu wczesnej fazy projektów obciążonych
wysokim ryzykiem oraz zwiększenie skali
komercjalizacji wyników badań przez sektor prywatny.
Instrument ten jest skierowany do innowacyjnych
MŚP w Unii Europejskiej i 16 państwach
stowarzyszonych, a jego łączny budżet na lata 2014–
2020 wynosi 3 mld euro. W ramach instrumentu
udzielane są dotacje przedsiębiorstwom o dużym
potencjale.
Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali, czy instrument
ukierunkowano na właściwy rodzaj MŚP, czy miał on
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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.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

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.

szeroki zasięg geograficzny, czy proces wyboru był
skuteczny, a także czy Komisja odpowiednio
monitorowała wdrażanie instrumentu.
Trybunał ustalił, że instrument na rzecz MŚP zapewnia
małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne
wsparcie w rozwijaniu innowacyjnych projektów.
Według ustaleń kontrolerów istnieje jednak ryzyko, że
środki z instrumentu są niekiedy wykorzystywane do
wspierania działalności MŚP, które mogłyby pozyskać
finansowanie na rynku. Kontrolerzy ustalili ponadto,
że między poszczególnymi krajami występują znaczne
różnice w poziomie uczestnictwa w instrumencie,
a ponowne przedkładanie odrzuconych wcześniej
wniosków skutkuje znaczącym – i z czasem coraz
pokaźniejszym – uszczupleniem zasobów niezbędnych
do zarządzania i dokonywania oceny, nie wnosząc przy
tym żadnej wartości dodanej.

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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