
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy 

Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2009 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2009 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finanso
wego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej 
w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz 
z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05894/2011 – C7-0051/2011), 

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 2 ), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne 
Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowa
cyjnych ( 3 ), w szczególności jego art. 11 ust. 4, 

— uwzględniając przepisy finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych przyjęte decyzją jego rady zarządzającej dnia 2 lutego 
2009 r., 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 4 ), w szczególności jego art. 94, 

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0129/2011), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że spra
wozdania roczne za rok finansowy 2009 są wiarygodne, a transakcje leżące u ich podstaw są zgodne 
z prawem, 

B. mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej 
w zakresie Leków Innowacyjnych zostało ustanowione w lutym 2007 r. w celu znaczącej poprawy 
skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby 
doprowadzić do tego, aby sektor farmaceutyczny produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki 
innowacyjne,
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C. mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo IMI znajduje się w początkowej fazie i nie do końca 
stworzyło system kontroli wewnętrznej oraz system informacji finansowej podczas 2009 roku, 

Wykonanie budżetu 

1. zwraca uwagę, że budżet Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI na rok 2009 przewidywał łączną kwotę 
środków na zobowiązania wynoszącą 82 000 000 EUR oraz kwotę środków na płatności wynoszącą 
82 000 000 EUR; odnotowuje następnie, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i na 
płatności wynosiły odpowiednio 97 % i 1 %; 

2. przyznaje, że Wspólne Przedsiębiorstwo IMI jest wciąż w fazie rozruchu; wyraża jednakże zaniepoko
jenie faktem, że poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł zaledwie 1 %; 

Wkład członków 

3. wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo IMI do harmonizacji prezentacji wkładów członków w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z wytycznymi Komisji; 

4. wzywa ponadto Wspólne Przedsiębiorstwo IMI do dalszego dopracowania przepisów dotyczących człon
kostwa i współfinansowania i, w szczególności: 

— zasad regulujących przyjmowanie nowych członków, 

— wkładów rzeczowych członków, 

— warunków dokonywania przez Wspólne Przedsiębiorstwo IMI kontroli wkładów członków, 

— warunków zatwierdzania przez Radę Zarządzającą współfinansowania; 

Systemy kontroli wewnętrznej 

5. wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo IMI do jak najszybszego zakończenia wprowadzania w życie 
wewnętrznych systemów kontroli i informacji finansowej; 

6. nalega ponadto, aby Wspólne Przedsiębiorstwo IMI włączyło do swoich przepisów finansowych szcze
gólne odniesienie do uprawnień Służby Audytu Wewnętrznego (SAW) jako audytora wewnętrznego na 
podstawie przepisu znajdującego się w ramowym rozporządzeniu finansowym dotyczącym organów 
Wspólnoty; 

7. stwierdza w szczególności, że rola (SAW) jako audytora wewnętrznego powinna polegać na doradzaniu 
Wspólnemu Przedsiębiorstwu IMI w sprawach związanych z ryzykiem, poprzez wydawanie niezależnych 
opinii na temat jakości zarządzania i systemów kontroli oraz przez wydawanie zaleceń mających na celu 
poprawę warunków wykonywania operacji oraz wspieranie należytego zarządzania finansami; jest 
ponadto zdania, że istotne jest, by wspólne przedsiębiorstwo przedstawiało organowi udzielającemu 
absolutorium sprawozdanie sporządzone przez dyrektora wykonawczego wspólnego przedsiębiorstwa, 
podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego 
oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; 

8. jest zdania, że z uwagi na wielkość budżetu i złożoność zadań stojących przed wspólnym przedsięw
zięciem powinno ono rozważyć powołanie komisji ds. audytu, która podlegałaby bezpośrednio radzie 
zarządzającej; 

Brak umowy z państwem przyjmującym 

9. wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo do pilnego zawarcia umowy dotyczącej lokalizacji biura, przywilejów 
i immunitetów oraz innego wsparcia, którego Belgia udzieli Wspólnemu Przedsiębiorstwu zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2008 ustanawiającym Wspólne Przedsiębiorstwo.
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