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Întreprinderile comune: Curtea de Conturi Europeană a dat note
bune parteneriatelor public-privat ale UE
Curtea de Conturi Europeană a validat conturile pe 2020 și operațiunile subiacente ale tuturor
întreprinderilor comune ale UE, care sunt parteneriate public-privat ale Uniunii Europene cu
diverse sectoare industriale și grupuri de cercetare. În al șaptelea an din durata lor de viață de
10 ani, majoritatea întreprinderilor comune implementaseră deja aproximativ două treimi din
activitățile lor din cadrul Orizont 2020, programul-cadru al UE de finanțare a cercetării și
a dezvoltării tehnologice. Auditorii Curții au observat, de asemenea, că întreprinderile comune
valorificaseră sinergii pentru a asigura continuitatea activității în timpul pandemiei de COVID-19,
precum și pentru a atenua posibilul impact al acesteia asupra serviciilor furnizate.
Pentru a-și desfășura activitățile de cercetare și de inovare în domeniile lor specifice, cele
opt întreprinderi comune ale UE care funcționează în cadrul programului Orizont 2020 gestionează
resurse financiare în valoare totală de 19,7 miliarde de euro. Acestea provin din fonduri în numerar
puse la dispoziție de Comisia Europeană prin programele sale pentru cercetare și inovare, precum
și din contribuții în natură și din alte contribuții financiare aduse de parteneri privați, de statele
participante și de organizații interguvernamentale. Aceste întreprinderi comune recurg, în
principal, la cereri de propuneri pentru a selecta cele mai bune proiecte în vederea finanțării.
Fusion for Energy sau F4E, întreprinderea comună care funcționează sub egida Euratom, dispune
de un buget estimat de aproximativ 15 miliarde de euro pentru a finanța componenta europeană
a implementării proiectului ITER de fuziune nucleară în Franța. Acest buget include costul aferent
exploatării instalației nucleare din 2028 până în 2035. În februarie 2021, Consiliul UE a aprobat
aproximativ 5,6 miliarde de euro drept contribuție a Euratom la F4E pentru ciclul
bugetar 2021-2027.
Ca în fiecare an, auditorii au examinat situația financiară a fiecărei întreprinderi comune, de data
aceasta pentru exercițiul financiar 2020. Conturile acestora au fost considerate fiabile în raport cu
normele contabile internaționale și nu au fost identificate erori materiale în operațiunile de plăți și
de venituri subiacente.
„Deși anumite aspecte rămân perfectibile, auditul nostru pentru exercițiul 2020 confirmă faptul că
gestiunea financiară și de conformitate a întreprinderilor comune este una sănătoasă”, a declarat
doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit.
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului anual adoptat de Curtea de Conturi Europeană cu
privire la întreprinderile comune ale UE. Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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„Observăm cu satisfacție că întreprinderile comune s-au adaptat la constrângerile impuse de
pandemie, fără vreun impact major asupra activităților și a livrabilelor, grație sinergiilor dintre ele.”
Auditorii au observat însă diferite aspecte care necesită îmbunătățiri: de exemplu, deși controalele
interne erau în general eficace, s-au constatat deficiențe în ceea ce privește planificarea anuală
a plăților și sistemele IT locale. Rezultatele auditului cu privire la plățile aferente granturilor arătau,
de asemenea, că principala sursă de eroare era legată de costurile cu personalul și sugerează că
normele și procedurile aplicabile acestor costuri ar trebui simplificate și mai mult, ca o condiție
pentru viitoarele programe-cadru de cercetare. Mai mult, în unele cazuri există un risc ca
insuficiențele de la nivelul gestionării resurselor umane să afecteze în mod negativ performanța
generală a întreprinderilor comune, având drept consecință, de exemplu, probleme în păstrarea
competențelor-cheie, canale neclare de asigurare a răspunderii și o eficiență mai scăzută
a personalului.
Auditorii au verificat rata de implementare a activităților întreprinderilor comune și au estimat că,
la sfârșitul anului 2020, acestea semnaseră deja 88 % din acordurile de grant planificate în cadrul
programului Orizont 2020 și implementaseră aproximativ 62 % din obiectivele stabilite în materie
de contribuții ale membrilor la activitățile din cadrul acestui program. Nivelul de succes variază însă
în mod considerabil de la o întreprindere comună la alta, în funcție de natura domeniului de
cercetare, de durata diferită a proiectelor și de operabilitatea acestora. Activitățile stabilite în
CFM 2007-2013 și acoperite de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare
tehnologică și de programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport fuseseră implementate
aproape în întregime.
În fine, auditorii au observat cu satisfacție că toate întreprinderile comune luaseră măsuri de
remediere pentru a da curs observațiilor de audit formulate în anii precedenți. În special, s-a
observat că F4E ameliorase considerabil calitatea informațiilor care figurau în conturile anuale
pe 2020, în special prezentând o estimare în euro a costurilor totale aferente obligațiilor sale de
realizare a proiectului de fuziune nucleară ITER (18 miliarde de euro). Auditorii atrag însă totodată
atenția asupra faptului că orice modificare a ipotezelor principale privind estimarea și expunerea
la risc ar putea duce la creșteri semnificative ale costurilor și la întârzieri suplimentare în punerea
în aplicare a proiectului ITER.
Documentul de sinteză intitulat „2020: Auditul întreprinderilor comune ale UE – pe scurt” și detaliile
complete privind fiecare întreprindere comună sunt disponibile pe site-ul Curții de Conturi
Europene în limba engleză; alte versiuni lingvistice vor fi publicate în scurt timp.
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