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Wprowadzenie

Od 1984 r. działania Wspólnoty Europejskiej w ramach badań naukowych i rozwoju 
technologicznego (BRT) były wdrażane w drodze wieloletnich programów ramowych (PR). 
Szósty program ramowy Wspólnoty Europejskiej (6PR) w latach 2002–2006 dysponował
budżetem w wysokości ok. 17 mld euro i do końca 2008 r. sfinansowano z niego „pośrednie” 
działania BRT o szacowanej wartości nakładów w wysokości 25 mld euro.

W 6PR wprowadzono dwa nowe instrumenty, których celem jest przede wszystkim 
„integrowanie i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”:

– „sieci doskonałości” (NoE, 167 projektów finansowanych z 6PR, wkład UE w wysokości
1,2 mld euro) miały przede wszystkim na celu doprowadzenie do konkretnej i trwałej 
integracji działań badawczych partnerów należących do sieci, co miało bezpośrednio 
przyczyniać się do rozwiązania problemu rozproszenia działań badawczych w Europie
w danym priorytecie tematycznym;

– „projekty zintegrowane” (IP, niemal 700 sfinansowanych projektów, wkład UE
w wysokości 6,5 mld euro) były zaprojektowane z zamiarem stworzenia zasobu wiedzy 
niezbędnej do realizacji priorytetów tematycznych poprzez osiągnięcie ambitnych, jasno 
określonych celów naukowych i technologicznych w wymiarze europejskim.

1) Kontrola Trybunału (zakres, ustalenia i zalecenia)

a) Zakres kontroli

Podczas kontroli Trybunał zbadał:

 w jakim stopniu sieci doskonałości oraz projekty zintegrowane przyczyniły się do 
osiągnięcia określonych w traktacie celów polityki badawczej, jak również swoich 
własnych szczegółowych celów;

 na ile skutecznie Komisja wspierała realizację projektów poprzez udzielanie 
beneficjentom koniecznych wytycznych, zarządzanie kontraktami i monitoring 
osiągniętych postępów oraz

 do jakiego stopnia 6PR stymulował nakłady na BRT.

b) Ustalenia Trybunału

Brak wyraźnej logiki interwencji

Trybunał ustalił, że poddane kontroli instrumenty 6PR z powodzeniem przyczyniły się do 
rozwoju współpracy badawczej i realizacji projektów dobrej jakości. Jednak instrumenty te 
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działały przy braku wyraźnej logiki interwencji oraz celów SMART1 i wskaźników 
wykonania.

Szczegółowe cele zostały osiągnięte tylko po części

Szczegółowe cele nowych instrumentów zostały osiągnięte tylko po części. Jedynie niewielka 
część NoE doprowadziła do stopniowej i samopodtrzymującej się integracji działań 
badawczych wśród partnerów skupionych w sieci. Poddane kontroli IP nie przyciągnęły
dodatkowych środków ani od indywidualnych uczestników, ani z innych publicznych
i prywatnych źródeł finansowania.

Uchybienia w kontroli sposobu zarządzania przez Komisję

Według Trybunału kontrola sposobu zarządzania przez Komisję wykazała szereg uchybień, 
które miały wpływ na skuteczność działań.

Cele polegające na stymulowaniu nakładów na BRT nie zostały osiągnięte

W porównaniu z 5PR w ramach 6PR nie udało się doprowadzić do znaczącego wzrostu 
nakładów uczestników na BRT. Udział sektora prywatnego wyrażony w wartościach 
względnych nawet się zmniejszył. Rzeczywiście, sektorowi temu przyznano mniejszą część 
(10%) ogólnego budżetu w porównaniu z budżetem przyznanym w programach tematycznych 
5PR (12%), a pierwsze wyniki 7PR wskazują na dalsze ograniczenie udziału MŚP.

c) Zalecenia Trybunału

Trybunał sformułował zalecenia, które można streścić następująco:

1. Programy wydatkowania środków powinny być oparte na wyraźnej logice interwencji 
łączącej instrumenty z realistycznymi celami. Należałoby rozważyć możliwość ustalenia
pojedynczego celu dla każdego instrumentu. W przypadku każdego programu należy ustalić 
odpowiednie wskaźniki wykonania umożliwiające monitoring oczekiwanych produktów, 
wyników i oddziaływania.

2. Komisja powinna rozważyć, czy NoE oraz IP mają realistyczne cele i czy zawierają one 
elementy dające znaczącą przewagę nad tradycyjnymi instrumentami wspierania współpracy
badawczej. Komisja powinna sprawdzić, czy osiągnięte już wyniki, potencjalna europejska 
wartość dodana oraz perspektywy samopodtrzymywania się uzasadniają dalsze finansowanie 
NoE w ramach 7PR.

3. Komisja powinna zbadać powody niskiego poziomu nakładów uczestników na BRT
w porównaniu z zakładanymi celami i zaproponować określone działania.

                                               
1 SMART oznacza, że cele są zdefiniowane, wymierne, osiągalne, stosowne i określone w czasie, zgodnie 
z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego.
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4. Komisja powinna zadbać o jasne i terminowe wytyczne, szybszy proces udzielania dotacji 
oraz lepszy monitoring projektów.

2. Odpowiedzi Komisji

Komisja uważa, że programy ramowe zawsze opierały się na uzasadnionej logice interwencji. 
Istotne aspekty logiki SMART uwzględniono w programach prac Komisji w ramach 6PR, 
mimo że takie podejście nie było wyraźnie przewidziane w rozporządzeniu finansowym 
obowiązującym w czasie opracowania i przyjęcia 6PR. W ramach 7PR wszystkie programy 
prac zawierają przewidywane oceny skutków. Ponadto Komisja jest zdania, że 6PR 
monitorowano i oceniono w sposób prawidłowy.

Komisja jest zdania, że bardzo wiele NoE osiągnęło cel polegający na trwałej integracji wśród 
partnerów, a ogólną jakość projektów oceniono wysoko.

Komisja zwróciła uwagę, że jeżeli uwzględni się organizacje publiczne i prywatne 
prowadzące działania komercyjne, wskaźniki udziału w 6PR są podobne jak w przypadku 
5PR. Komisja jest zdania, że jest jeszcze zbyt wcześnie na wydawanie ostatecznych opinii na 
temat udziału MŚP w 7PR.

Komisja uważa ponadto, że 6PR stanowi znaczący impuls do wysiłków w zakresie badań.

3. Uwagi i zalecenia Komisji Kontroli Budżetowej do ewentualnego włączenia do 
projektu sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji (rok budżetowy 
2008)

Parlament Europejski:

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne zalecenia Trybunału Obrachunkowego oraz 
ogólnie przychylną opinię na temat przyczyniania się „sieci doskonałości” i „projektów 
zintegrowanych” do rozwoju współpracy badawczej i realizacji projektów dobrej jakości
w ramach wspólnotowej polityki badawczej;

2. docenia to, że zdaniem Trybunału poddane kontroli instrumenty 6PR promowały dobry 
poziom współpracy badawczej wśród uczestników projektów oraz jej wysoką jakość;

Początkowy etap postępowania

3. odnotowuje dużą „rozbieżność oczekiwań”, tj. fakt, że mniej niż 55% wszystkich 
projektów poddanych przeglądowi ex post zachowało doskonałą początkową ocenę; zwraca 
się do Komisji o ponowne rozważenie stosowanych przez nią procedur oceny;
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4. przypomina, że znaczna większość wniosków nie pokonuje progu „doskonałości” (jedynie
15–20% wniosków), a koszty przygotowania wniosków (wynoszące w poszczególnych 
przypadkach do 300 000 euro) są ponoszone przez aplikantów; w tym kontekście wzywa 
Komisję do spójnego i skutecznego zastosowania rozsądnych środków (jak np. procedury 
wieloetapowe) w celu możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania pieniędzy 
przeznaczonych na badania, a nie na „zarządzanie badaniami”;

5. uważa za niefortunne to, że w zależności od ostatecznego sukcesu w procedurze 
przyjmowania wniosków jedynie 53–86% wszystkich zainteresowanych stron w pełni 
rozumie charakter instrumentów stosowanych w 6PR; ubolewa nad tym, że w niektórych 
przypadkach faktycznie wybór danego instrumentu zależał raczej od uwarunkowań 
podatkowych, a nie merytorycznych; zauważa, że duża liczba partnerów w NoE oraz duży 
nacisk Komisji na integrację prawną stanowią szczególne wyzwanie; zauważa również, że 
grupa ekspercka do spraw przyszłości NoE zaleciła, by szersze partnerstwa były tworzone 
jedynie w przypadkach wyjątkowych i należycie uzasadnionych1;

Tworzenie sieci doskonałości

6. ubolewa nad tym, że – pomimo wysuwanych przez Parlament żądań ukierunkowania 
realizacji programów badawczych w większym stopniu na usługi i klienta – osiągnięto bardzo
niewielki postęp w zakresie tworzenia „pojedynczych punktów kontaktowych”, obejmujących 
wszystkie dyrekcje generalne zajmujące się badaniami naukowymi, standaryzację pod kątem 
procedur zastosowania, niezbędną dokumentację oraz spójną komunikację; podkreśla to, że 
opinia publiczna uważa Komisję za podmiot jednorodny;

7. domaga się w związku z tym, by Komisja ostatecznie poczyniła właściwe kroki w kierunku 
podejścia proaktywnego w odniesieniu do wsparcia klientów, wewnętrznej kontroli jakości,
w tym standaryzacji drugiego szczebla oraz spójnego zarządzania; zwraca się do Komisji
o udostępnienie w Internecie wszystkich aktów prawnych, na których opierają się umowy
o dotację, w tym, w odpowiednich przypadkach, odwołań do prawa belgijskiego;

8. przypomina stale wysuwane przez Parlament żądania ograniczenia obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do procedur przyznawania dotacji2; ubolewa nad 
tym, że średni czas oczekiwania na kontrakt wynosi 13 miesięcy, a więc jest dłuższy
o 4 miesiące w porównaniu z 5PR; mając na względzie 7PR domaga się, by Komisja 
wykorzystała istniejące narzędzia administracyjne (jak np. kody identyfikacji osobowej (PIC),
przedstawiciele mianowani przez podmiot prawny (LEAR));

9. wyraża niezadowolenie z powodu nieosiągnięcia przez 6PR celu polegającego na 
większym udziale uczestników prywatnych, zwłaszcza MŚP; podziela ocenę Trybunału, 
zgodnie z którą pewne postanowienia czynnie przyczyniały się do zniechęcania uczestników 
prywatnych do udziału; ogólnie jest zdania, że postanowienia i zasady prawne (w tym wzory 
                                               
1 Zob. Final Report of the expert group on the future of networks of excellence (Końcowe sprawozdanie grupy 

eksperckiej do spraw przyszłości sieci doskonałości) (wrzesień 2008 r. – „ER”), s. 21.

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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umów i wytyczne) są zbyt skomplikowane i jako takie blokują skuteczne i wydajne wdrażanie 
polityk badawczych;

10. zauważa, że oceny są nakierowane na kontrolę „wkładu”, a nie na ocenę „produktów”;
podziela pogląd Trybunału, że odpowiednie zdefiniowanie celów SMART na początku 
projektu jest kluczowym elementem dla określenia jego postępów oraz ostatecznego sukcesu; 
podkreśla, że powinno się określić wymogi dotyczące raportowania jako narzędzie celowe, 
służące monitorowaniu i ocenie postępów w zakresie integracji oraz postępów materialnych1,
a także nie powinno się ich używać jako środków sankcjonujących lub ingerujących w inne 
dowolne działania zarządcze koordynatora, o ile są one zgodne z przepisami prawa.

Podtrzymywalność oraz przyszły rozwój

11. z żalem odnotowuje, że w większości przypadków nie udało się osiągnąć 
samopodtrzymywalnej integracji, wykraczającej poza początkowy okres finansowania,
a w ocenie Trybunału początkowy okres finansowania trwający pięć lat nie okazał się 
realistyczny; popiera propozycję zastosowania wysoko konkurencyjnych i wybiórczych 
kryteriów do przypadków przedłużonego finansowania sieci doskonałości, co do których 
twierdzi się, że będą w stanie same się podtrzymywać (ER, s. 28);

12. z zainteresowaniem odnotowuje propozycję grupy eksperckiej, aby zbadać możliwość 
koordynacji przetargów pomiędzy ERA-NET a 7PR, łącząc fundusze krajowe
i wspólnotowe2, jak też wszelkie środki mające na celu zwiększenie przejrzystości
i dostępności bazy danych CORDIS w celu zapewnienia wymiany wyników badań w ramach
ERA (przykłady wymiany najlepszych praktyk);

13. jest głęboko zaniepokojony tym, że zastosowanie przez Komisję strategii kontroli 6PR 
doprowadziło już do dwóch spraw sądowych wytoczonych przez byłych uczestników; 
podkreśla, że niezawodność jest podstawą wszelkiej współpracy długoterminowej oraz 
ponawia apel do Komisji, traktując to jako warunek pewności prawnej,(…) o powstrzymanie 
się od ponownego przeliczania sprawozdań finansowych dotyczących projektów 
realizowanych w ramach 6. programu ramowego, które zostały już zatwierdzone i rozliczone 
przez Komisję, czego mogłaby ona dokonywać poprzez zastosowanie nowej interpretacji 
kryteriów kwalifikowalności kosztów ustalonych w warunkach ogólnych (załącznik II) 
przykładowej umowy w przypadku 6. programu ramowego3; wzywa Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu znalezienie rozwiązania oraz oczekuje dialogu w oparciu o to 
rozwiązanie;

14. zwraca się do Komisji o znalezienie rozwiązań zapewniających niezawodność oraz 
średnioterminową ciągłość wdrażania i planowania programów ramowych, zwłaszcza mając 
na względzie 8PR; w szczególności zwraca się o jednorodne stosowanie wyznaczonych
                                               
1 ER, s. 26.

2 ER, s. 27.

3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).
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terminów i wiążących zasad postępowania.


