
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

zawierająca uwagi stanowiące 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 2013 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

—  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa 
na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2013, 

—  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu, 

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0106/2015), 

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie 
Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na 
okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w 
perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował 
skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne, 

B.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsiębiorstwa są Unia Europejska reprezentowana 
przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), 

C.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r., 

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 
1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań, a 
członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie 
kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii, a także wkłady niepieniężne na działalność badawczą, o 
wartości równiej przynajmniej wkładowi finansowemu Unii; 

Zarządzanie budżetem i finansami 

1.  zauważa, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) roczne sprawozdanie finansowe 
Wspólnego Przedsiębiorstwa przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na 
dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie 
z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji; 

2.  odnotowuje, że w dniu 14 grudnia 2010 r. decyzją Rady Zarządzającej została przyjęta strategia kontroli ex post 
Wspólnego Przedsiębiorstwa, która jest kluczowym narzędziem służącym do oceny legalności i prawidłowości 
transakcji leżących u podstaw rozliczeń; 

3.  zauważa z zaniepokojeniem, że w czerwcu 2014 r. zakończono 14 z 40 kontroli ex post drugiej reprezentatywnej 
próby transakcji, obejmującej kwotę 3 000 000 EUR i stanowiącej 11,8 % skontrolowanej populacji; podkreśla, że 
ustalony w wyniku tych kontroli poziom błędu wynosił 2,3 %; przypomina, że poziom błędu ustalony w wyniku 
zakończonych 56 kontroli pierwszej reprezentatywnej próby transakcji w 2012 r. wynosił 5,82 %; 

4.  zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 
Wspólnego Przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) wydał opinię z 
zastrzeżeniem w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsię
biorstwa na podstawie stwierdzonego poziomu błędu utrzymującego się powyżej progu istotności wynoszącego 
2 %; zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem trzeci rok z rzędu; 

5.  zwraca się do Wspólnego Przedsiębiorstwa o sporządzenie sprawozdania uzupełniającego na temat rezerw 
Wspólnego Przedsiębiorstwa w ostatnich trzech latach; 
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6.  dowiaduje się od Wspólnego Przedsiębiorstwa, że podjęto działania następcze w odniesieniu do skontrolowanych 
beneficjentów, u których wykryto błędy, i że ci beneficjenci zostali poinformowani o wszystkich wykrytych 
błędach; zauważa ponadto, że w celu zmniejszenia ryzyka przyszłych błędów w zestawieniach wydatków 
poniesionych przez beneficjentów, Wspólne Przedsiębiorstwo podjęło konkretne działania, takie jak ustanowienie 
warsztatów z zakresu finansów dla beneficjentów, a także regularne aktualizowanie wytycznych finansowych dla 
uczestników; 

7.  apeluje o terminowe przedłożenie organowi udzielającemu absolutorium planu działania z wyraźnymi celami 
zmierzającymi do naprawienia uchybień i błędów stwierdzonych przez Trybunał, a następnie o przedstawienie 
pierwszego sprawozdania z oceny okresowej na temat realizacji planu działania; 

8.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału pierwotny budżet na 2013 r. wynosił 226 000 000 EUR w środkach 
na zobowiązania i 135 000 000 EUR w środkach na płatności; zauważa ponadto, że na koniec roku Rada 
Zarządzająca przyjęła budżet korygujący, zwiększając środki na zobowiązania do 255 700 000 EUR i zmniejszając 
środki na płatności do 130 600 000 EUR; odnotowuje, że po korekcie budżetu ogólny wskaźnik wykonania 
budżetu wyniósł 99,5 % w przypadku środków na zobowiązania oraz 97,5 % w przypadku środków na płatności; 
w oparciu o sprawozdanie Trybunału stwierdza, że wskaźnik wykonania środków na zobowiązania i płatności w 
przypadku działalności operacyjnej wyniósł odpowiednio 100 % i 99 %; 

9.  wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium szczegółowych 
informacji na temat wkładów niepieniężnych podmiotów zrzeszonych w EFPIA, zwłaszcza rodzajów tych wkładów 
i ich wartości; 

10.  wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania w sprawie 
składek wszystkich członków oprócz Komisji, w tym stosowania metodologii oceny wkładów niepieniężnych, wraz 
z oceną sporządzoną przez Komisję; 

11.  wzywa Trybunał do przedstawienia pełnych i stosownych ocen finansowych praw i obowiązków Wspólnego 
Przedsiębiorstwa za okres do dnia rozpoczęcia działalności Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych; 

Zaproszenia do składania wniosków 

12.  bierze pod uwagę, że w ramach siódmego programu ramowego (7PR) (1) rok 2013 był ostatnim rokiem, w którym 
można było ogłaszać zaproszenia do składania wniosków; zauważa, że zaciągnięto zobowiązania do łącznej 
wysokości środków budżetowych na badania naukowe (970 000 000 EUR), a zgodnie z wymaganiami podmioty 
zrzeszone w EFPIA wniosły wkłady rzeczowe w odpowiadającej temu wysokości (982 000 000 EUR). 

Ramy prawne 

13.  bierze pod uwagę, że nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii przyjęto w 
dniu 25 października 2012 r., a z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęło ono obowiązywać, natomiast modelowe 
rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 
nowego rozporządzenia finansowego, weszło w życie dopiero z dniem 8 lutego 2014 r.; potwierdza, że regulamin 
finansowy Wspólnego Przedsiębiorstwa zmieniono w lipcu 2014 r., aby uwzględnić modelowe rozporządzenie 
finansowe; 

14.  odnotowuje wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji (2) oraz późniejsze porozumienie polityczne w 
sprawie odrębnej procedury udzielania absolutorium wspólnym przedsiębiorstwom przez Parlament na zlecenie 
Rady zgodnie z art. 209 rozporządzenia finansowego; 

Systemy kontroli wewnętrznej 

15.  odnotowuje, że zgodnie ze strategicznym planem audytu na lata 2012–2014, który został zatwierdzony przez 
Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsiębiorstwa w dniu 3 listopada 2011 r., Służba Audytu Wewnętrznego Komisji 
wykonała usługę atestacyjną w zakresie zarządzania projektami i sprawozdawczości na temat wyników 
operacyjnych; podkreśla, że w sprawozdaniu końcowym z dnia 30 stycznia 2014 r. zawarto zalecenia dotyczące 
stosowanej przez Wspólne Przedsiębiorstwo procedury usprawnienia swych systemów monitorowania wyników 
operacyjnych, takie jak przegląd koncepcji celów i kluczowych wskaźników wykonania zadań oraz sprawozda
wczości w tym zakresie, a także wzmocnienie monitorowania projektów i udoskonalenie systemów informa
tycznych w celu zapewnienia większej sprawozdawczości; 
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16.  przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka w zakresie informatyki, 
którą objęto zarówno własne systemy informatyczne Wspólnego Przedsiębiorstwa, jak i wspólną infrastrukturę 
informatyczną, z której korzysta ono wraz ze wspólnymi przedsiębiorstwami FCH, „Czyste Niebo”, ENIAC i 
ARTEMIS; podkreśla, że w przypadku własnych systemów informatycznych Wspólnego Przedsiębiorstwa Służba 
Audytu Wewnętrznego odnotowała potrzebę opracowania bardziej formalnych instrukcji dotyczących procesów 
zarządzania projektami oraz kontroli zmian w ramach umów, w celu złagodzenia zagrożeń związanych z 
zarządzaniem projektami; odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału zalecenie to zostało zrealizowane w 
styczniu 2014 r.; 

17. zauważa, że Wspólne Przedsiębiorstwo opracowało procedury dotyczące ochrony, rozpowszechniania i przeka
zywania wyników badań naukowych w odniesieniu do art. 7 siódmego programu ramowego; zwraca ponadto 
uwagę, że w 2013 r. Wspólne Przedsiębiorstwo określiło wymagania dotyczące ogólnego sprawozdania monitoru
jącego w 7PR, a także przekazania Komisji danych na temat jego projektów w celu wprowadzenia tych danych do 
bazy Common Research Data Warehouse; wyraża jednak zaniepokojenie, że wprowadzone procesy monitorowania 
wymagają dalszego dopracowania, aby zapewnić pełną zgodność z wymaganymi przepisami; 

18.  odnotowuje, że w celu zapobiegania sytuacjom konfliktu interesów w odniesieniu do członków Rady Zarządzającej, 
ekspertów i pracowników, Wspólne Przedsiębiorstwo wprowadziło konkretne środki, które zawarte są w 
regulaminach wewnętrznych Rady Zarządzającej i Komitetu Naukowego, a w przypadku niezależnych ekspertów – 
w dokumentacji dotyczącej kodeksu postępowania i sytuacji konfliktu interesów podczas oceny; zauważa ponadto, 
że w kwietniu 2013 r. Wspólne Przedsiębiorstwo przyjęło zaktualizowaną i kompleksową politykę postępowania w 
sytuacji konfliktu interesów, dotyczącą członków kadry kierowniczej i personelu; 

19.  stwierdza, że w okresie od marca do lipca 2013 r. przeprowadzona została przez Komisję druga ocena 
śródokresowa w celu oceny Wspólnego Przedsiębiorstwa pod względem istotności, efektywności, wydajności oraz 
polityki w dziedzinie badań, i że sprawozdanie w sprawie oceny sporządzone zostało w dniu 31 lipca 2013 r.; 

20.  zwraca uwagę, że w sprawozdaniu uwypuklono obszary, w których można dokonać usprawnień; zauważa jednak, 
że w sprawozdaniu uznano, iż Wspólne Przedsiębiorstwo z powodzeniem realizuje swe cele; w szczególności 
zwraca uwagę, że w odniesieniu do strategii komunikacyjnej Wspólnego Przedsiębiorstwa zachodzi potrzeba 
opracowania dodatkowych kluczowych wskaźników wykonania zadań, które powinny pomóc wykazać w sposób 
ilościowy wpływ i korzyści społeczno-ekonomiczne funkcjonowania Wspólnego Przedsiębiorstwa, optymalizację 
struktury organizacyjnej oraz zwiększenie elastyczności mechanizmu finansowania; 

21.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału korekty finansowe będące następstwem pierwszych kontroli ex post 
przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie zostały wprowadzone i uwzględnione w sprawozdaniu finansowym 
za 2013 r.; zauważa, że zatwierdzenie systemu księgowego nie obejmuje jednak jeszcze wprowadzenia wyników 
kontroli ex post; wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo do pilnego zaradzenia tej sytuacji; 

22.  odnotowuje, że metodologia wyceny wkładów rzeczowych – która przewiduje, że wkłady zatwierdzane są na 
podstawie certyfikacji ex ante i kontroli ex post – została zatwierdzona przez Radę Zarządzającą w 2011 r.; zauważa 
ponadto, że pozostałe osiem certyfikowanych metod dotyczących wkładów rzeczowych zakończono w 2013 r., i że 
łączna liczba podmiotów zrzeszonych w EFPIA wynosi 22; stwierdza, że w 2013 r. zakończono pierwsze trzy 
kontrole ex post dotyczące wkładów rzeczowych, rozpoczęto kolejną kontrolę ex post i trwały przygotowania do 
rozpoczęcia kolejnych dwóch pod koniec roku; 

Inne uwagi 

23.  wzywa Wspólne Przedsiębiorstwo do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat 
korzyści społeczno-ekonomicznych już zrealizowanych projektów; wzywa do przedłożenia organowi udzielającemu 
absolutorium tego sprawozdania wraz z oceną sporządzoną przez Komisję; 

24.  przypomina, że organ udzielający absolutorium zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie 
sprawozdania specjalnego w sprawie potencjału wspólnych przedsiębiorstw i ich partnerów prywatnych w zakresie 
zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań, rozwoju technolo
gicznego i demonstracji.  
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