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Acronime
Această listă include acronimele întreprinderilor comune ale UE și ale altor organisme
ale UE care fac obiectul acestui raport.
Acronim

Denumirea completă

ABAC

Sistemul central de informații financiare al Comisiei privind
contabilitatea pe bază de angajamente

AESA

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației

ARES

Sistemul central utilizat de Comisie pentru gestionarea
documentelor

Artemis

Întreprinderea comună Artemis pentru punerea în aplicare
a inițiativei tehnologice comune privind sistemele informatice
integrate

AUB

Actul unic de bază de instituire a întreprinderilor comune din
cadrul programului Orizont Europa

BBI

Întreprinderea comună pentru bioindustrii

CAS

Serviciul comun de audit (Common Audit Service) al DG RTD din
cadrul Comisiei Europene

CFM

Cadru financiar multianual

Clean Sky

Întreprinderea comună Clean Sky

CNAO

Contribuții în natură la activități operaționale

CNAS

Contribuții în natură la activitățile suplimentare

COMPASS

Aplicația centrală a Comisiei de gestionare electronică
a granturilor

COSO

Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway

DG RTD

Direcția Generală Cercetare și Inovare

ECSEL

Întreprinderea comună pentru componente și sisteme
electronice

EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie
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Acronim

Denumirea completă

ENIAC

Consiliul consultativ pentru Inițiativa europeană în domeniul
nanoelectronicii

EUAN

Rețeaua agențiilor Uniunii Europene

Euratom

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

EuroHPC

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă
performanță

EVM

Analiză a valorii dobândite (Earned Value Management)

F4E

Întreprinderea comună pentru dezvoltarea energiei de fuziune

FCH

Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”

H2020

Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) –
Orizont 2020

ICF

Cadrul de control intern al Comisiei din 2017

IFAC

Federația Internațională a Contabililor (International Federation
of Accountants)

IMI

Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei
tehnologice comune privind medicamentele inovatoare

INTOSAI

Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit

ISA

Standardele internaționale de audit ale IFAC

ISSAI

Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit
formulate de INTOSAI

ITER

Reactorul termonuclear experimental internațional (International
Thermonuclear Experimental Reactor)

ÎC

Întreprindere comună

MIE

Mecanismul pentru interconectarea Europei

MUS

Eșantionare pe bază de unități monetare (Monetary Unit
Sampling)

OI ITER

Organizația Internațională ITER pentru Energia prin Fuziune
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Acronim

Denumirea completă

OLAF

Oficiul European de Luptă Antifraudă

PC7

Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare
tehnologică (2007-2013)

PMO

Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale

S2R

Întreprinderea comună Shift2Rail (inițiativa europeană în sectorul
feroviar)

SESAR

Întreprinderea comună de cercetare în domeniul
managementului traficului aerian în contextul cerului unic
european

TEN-T

Programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport

TFUE

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

TIC

Tehnologia informației și comunicațiilor

TRL

Nivel de maturitate tehnologică (Technology Readiness Level)

UE

Uniunea Europeană
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Capitolul 1
Întreprinderile comune ale UE și auditul Curții

8

Introducere
1.1. Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii

Europene (UE) 1. În această calitate, Curtea îndeplinește rolul de gardian independent
al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind la îmbunătățirea gestiunii
financiare a UE. Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt
disponibile în rapoartele de activitate ale instituției, în rapoartele sale anuale privind
execuția bugetului UE, în rapoartele sale speciale, în analizele sale și în avizele privind
texte legislative noi sau actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea
financiară.

1.2. În cadrul acestui mandat, Curtea procedează la o examinare a conturilor anuale

și a operațiunilor subiacente ale întreprinderilor comune ale UE (denumite în
continuare, în mod colectiv, „întreprinderile comune”), care sunt organisme de
parteneriat public-privat înființate în conformitate cu articolul 187 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, în cazul întreprinderii comune Fusion for
Energy (F4E), în conformitate cu articolele 45-51 din Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom).

1.3. Acest raport prezintă rezultatele auditului efectuat de Curte cu privire la

întreprinderile comune pentru exercițiul financiar 2020. Raportul este structurat după
cum urmează:
o

capitolul 1 descrie întreprinderile comune și natura auditului efectuat de Curte;

o

capitolul 2 prezintă rezultatele globale ale auditului;

o

capitolul 3 conține declarația de asigurare pentru fiecare dintre cele
nouă întreprinderi comune, împreună cu opiniile și observațiile Curții referitoare,
în primul rând, la fiabilitatea conturilor anuale ale acestora și, în al doilea rând, la
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, împreună cu toate aspectele
și observațiile care nu pun în discuție aceste opinii.

1.4. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la întreprinderile comune
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 a confirmat rezultatele

1

Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (JO C 326,
26.10.2012, p. 169).
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pozitive raportate în anii precedenți. În cadrul declarațiilor de asigurare întocmite
pentru fiecare întreprindere comună, Curtea a emis:
o

opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la fiabilitatea conturilor
pentru toate cele nouă întreprinderi comune;

o

opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor pentru toate cele nouă întreprinderi comune.

1.5. Cu toate acestea, Curtea a abordat aspectele care trebuie ameliorate în

paragrafele privind „alte aspecte”, precum și în observațiile care nu pun în discuție
opiniile de audit.
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Întreprinderile comune ale UE
Parteneriatele public-privat, un instrument puternic de
impulsionare a cercetării și a inovării în Europa

1.6. Întreprinderile comune sunt parteneriate între Comisie și industrie și, în unele

cazuri, organizații de cercetare sau organizații interguvernamentale. Ele sunt instituite
în temeiul articolului 187 TFUE sau, în cazul întreprinderii comune F4E, în temeiul
articolelor 45-51 din Tratatul Euratom, cu scopul de a sprijini proiecte orientate către
piață, în domenii strategice de cercetare și inovare. Figura 1.1 prezintă cele
nouă întreprinderi comune și domeniul specific de cercetare și inovare în care își
desfășoară activitatea fiecare dintre ele.

Figura 1.1 – Întreprinderile comune ale UE

DIGITALIZARE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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1.7. Dotate cu personalitate juridică proprie, întreprinderile comune adoptă

propriile programe în materie de cercetare și acordă finanțare, în principal prin
intermediul unor cereri de propuneri. O excepție de la această regulă o constituie F4E,
întreprinderea comună responsabilă cu furnizarea contribuției UE la proiectul privind
reactorul termonuclear experimental internațional (ITER), și EuroHPC, întreprinderea
comună europeană pentru calculul de înaltă performanță, care lansează în principal
proceduri de achiziții pentru cumpărarea și întreținerea supercalculatoarelor
europene.

1.8. În cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare

tehnologică (PC7), Consiliul, la propunerea Comisiei, a adoptat regulamentele prin care
au fost create primele șase întreprinderi comune: întreprinderea comună privind
cercetarea în domeniul managementului traficului aerian în contextul cerului unic
european (SESAR), Clean Sky, inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI),
întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH), întreprinderea comună
pentru nanoelectronică (ENIAC) și întreprinderea comună pentru sisteme integrate
(Artemis).

1.9. Perioada de funcționare a tuturor întreprinderilor comune instituite în cadrul

PC7 a fost prelungită în 2014 pentru încă 10 ani în programul Orizont 2020 (mai exact,
până în 2024), iar contribuția financiară totală a UE la întreprinderile comune s-a
dublat. De asemenea, au fost create două noi întreprinderi comune – cea pentru
bioindustrii (BBI) și Shift2Rail (S2R) – în timp ce Artemis și ENIAC au fuzionat pentru
a forma o singură întreprindere comună, numită „Componente și sisteme electronice
pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (a se vedea figura 1.2).
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Figura 1.2 – Evoluția întreprinderilor comune europene
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Sursa: Comisia Europeană, pe baza regulamentelor Consiliului de instituire a întreprinderilor comune
(figură modificată de Curtea de Conturi Europeană).

1.10. Întreprinderile comune diferă în ceea ce privește domeniile lor de cercetare

și inovare, obiectivele și finanțarea. Tabelul 1.1 oferă o imagine de ansamblu a celor
nouă întreprinderi comune existente.
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Tabelul 1.1 – Imagine de ansamblu a întreprinderilor comune ale UE

Întreprinderea comună

Personal total la
Bugetul final sfârșitul lui 2020
Anul
Programul-cadru de
în 2020 (în (agenți temporari,
cercetare cu plăți DG parteneră
Domeniul de cercetare dobândirii
milioane de agenți contractuali,
autonomiei
în 2020
experți naționali
euro)
detașați)

SESAR

Întreprinderea comună de
cercetare în domeniul
Managementul
managementului traficului
traficului aerian
aerian în contextul cerului
unic european

2007

119,5

42

Orizont 2020, MIE

DG MOVE

Clean Sky

Întreprinderea comună
Clean Sky

2006

356,6

44

Orizont 2020

DG RTD

IMI

Inițiativa privind
Medicamente
medicamentele inovatoare inovatoare

2009

241,6

56

PC7, Orizont 2020

DG RTD

FCH

Întreprinderea comună
„Pile de combustie și
hidrogen”

Pile de combustie și
hidrogen

2010

103,8

29

PC7, Orizont 2020

DG RTD

ECSEL

Întreprinderea comună
„Componente și sisteme
Componente și
electronice pentru o poziție sisteme electronice
de lider a Europei”

2014

215,8

31

PC7, Orizont 2020 DG CONNECT

BBI

Întreprinderea comună
pentru bioindustrii

2015

196,6

23

Orizont 2020

DG RTD

S2R

Întreprinderea comună
Traficul feroviar
Shift2Rail (soluții feroviare
european
inovatoare)

2016

75,8

24

Orizont 2020

DG MOVE

Aeronave ecologice

Bioindustrii

Întreprinderea comună
EuroHPC pentru calculul european
de înaltă performanță

Dezvoltarea de
supercalculatoare și
prelucrarea volumelor
mari de date

2020

181,5

15

F4E

Dezvoltarea și
demonstrarea energiei
de fuziune

2008

816,4

453

Fusion for Energy (ITER)

Orizont 2020, MIE DG CONNECT

Euratom

DG ENER

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Întreprinderile comune care funcționează în cadrul programului
Orizont 2020

1.11. Aceste întreprinderi comune pun în aplicare anumite părți ale strategiei de

cercetare și inovare a programului Orizont 2020 în domeniile transporturilor, energiei,
sănătății, bioindustriilor și componentelor și sistemelor electronice.

1.12. Întreprinderea comună Clean Sky dezvoltă generații noi de aeronave mai

ecologice. Printre realizările sale principale se numără demonstratorul de rotor
deschis, aripi laminare, palete de rotor inovatoare și un motor cu compresie mare
pentru elicoptere ușoare, senzori inovatori detectori de jivraj și sisteme de avionică
avansate.

1.13. Obiectivul întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele

inovatoare (IMI) este de a accelera dezvoltarea de medicamente inovatoare, în special

14
în domeniile în care există nevoi medicale sau sociale pentru care nu s-au găsit încă
soluții. Principalele realizări obținute de IMI până în prezent includ o rețea
paneuropeană formată din sute de spitale și laboratoare, care urmărește să accelereze
dezvoltarea de noi antibiotice, teste menite să îmbunătățească siguranța
medicamentelor, o nouă abordare a trialurilor clinice aplicate în tratamentul demenței,
o mai bună înțelegere a cauzelor care stau la baza unor boli precum diabetul, artrita
reumatoidă și astmul bronșic sever, precum și dezvoltarea tratamentelor și
a diagnosticării pentru combaterea infecțiilor cu noul coronavirus.

1.14. Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) urmărește inovații în sectorul feroviar

care să contribuie la realizarea spațiului feroviar unic european. Printre obiectivele sale
principale se numără înjumătățirea costului pe ciclul de viață al transportului feroviar,
dublarea capacității feroviare și sporirea fiabilității și a punctualității cu până la 50 %.

1.15. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului

aerian în contextul cerului unic european (SESAR) dezvoltă următoarea generație de
management al traficului aerian în conformitate cu viziunea descrisă în Planul general
european de management al traficului aerian și asigură coordonarea europeană pentru
interoperabilitatea globală gestionată de Organizația Aviației Civile Internaționale.
Printre realizările sale principale obținute până în prezent se numără primul zbor din
lume în patru dimensiuni (3D + timp), servicii de control al traficului aerian furnizate de
la distanță, libertatea de planificare/replanificare a rutei pentru a reduce durata
zborului și emisiile generate de combustibili, precum și schimbul fluidizat de informații
între toți furnizorii și utilizatorii de informații privind managementul traficului aerian.

1.16. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) dezvoltă soluții

ecologice pentru transporturi, energie și stocarea energiei. Printre realizările sale
principale obținute până în prezent se numără dezvoltarea de autobuze care
funcționează pe bază de pile de combustie pentru un transport public ecologic; crearea
unui lanț valoric în UE pentru ansamblurile de pile de combustie, cu performanțe
ameliorate și cu costuri reduse; dezvoltarea tehnicii electrolizei pentru producția
ecologică de hidrogen; dezvoltarea și comercializarea unităților de microgenerare
rezidențială; precum și ameliorarea performanței și a durabilității materialelor și
reducerea costurilor cu componentele și sistemele. De asemenea, începând din 2016,
FCH promovează „Inițiativa pentru regiuni”, cu peste 90 de regiuni și orașe și 55 de
parteneri din sectorul industrial. Această inițiativă urmărește să încurajeze sinergiile și
eforturile de specializare inteligentă în Europa.

1.17. Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) implementează un program
de activități de cercetare și inovare în Europa menit să evalueze disponibilitatea
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resurselor biologice regenerabile care pot fi utilizate pentru producerea de
biomateriale, urmărind să sprijine, pe această bază, crearea de lanțuri valorice
bioeconomice durabile. Printre realizările sale principale obținute până în prezent se
numără producerea unei game de bioproduse inovatoare.

1.18. Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție

de lider a Europei” (ECSEL) este un program de finanțare tripartit (UE, asociații din
industrie și statele participante) care sprijină dezvoltarea de componente și sistemele
electronice de nivel mondial. ECSEL contribuie în mod substanțial la orientarea inovării
digitale, sprijinind soluții inteligente și sustenabile în sectoare de importanță majoră
precum mobilitatea, sănătatea, mediul, energia și societatea digitală. Este vorba deci
de un program strategic, care corespunde obiectivelor Pactului verde european și ale
unei „Europe pregătite pentru era digitală”, încurajând în același timp capacitatea
generală de producție competitivă a UE.

1.19. Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță

(EuroHPC) este o inițiativă comună între UE și alte țări europene, al cărei scop este de
a dezvolta un ecosistem de supercalcul de clasă mondială în Europa. EuroHPC
a devenit autonomă la 23 septembrie 2020 și a fost auditată pentru prima dată pentru
exercițiul financiar 2020.

Întreprinderea comună F4E care funcționează sub egida
Euratom

1.20. Proiectul ITER a fost lansat oficial în 1988, dar activitățile de concepere și de

proiectare aferente erau deja în curs de mai mulți ani. La 21 noiembrie 2006,
participanții la proiect au convenit în mod oficial să construiască și să exploateze
o instalație experimentală care să demonstreze viabilitatea științifică a fuziunii ca sursă
de energie durabilă în viitor. Acordul ITER a intrat în vigoare la 24 octombrie 2007, dată
la care a fost creată din punct de vedere juridic Organizația Internațională a Energiei de
Fuziune ITER (OI ITER). Sediul organizației se află la Saint-Paul-lès-Durance (Franța),
instalațiile principale de fuziune fiind construite la Cadarache (Franța).

1.21. Proiectul ITER reunește șapte parteneri mondiali: UE, reprezentată de

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) 2, Statele Unite, Rusia, Japonia,
China, Republica Coreea și India. UE 3 a preluat conducerea proiectului, cu o cotă de
2

Membrii Euratom sunt statele membre ale UE și statele asociate (Elveția și Regatul Unit).

3

Statele membre ale UE și statele asociate (Elveția și Regatul Unit).
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45 % din costurile de construcție. Partea din costuri care revine fiecăruia dintre ceilalți
membri ai ITER este de aproximativ 9 % (a se vedea figura 1.3). Această distribuție
a costurilor se va schimba în faza operațională, când Uniunea Europeană va acoperi
34 % din costurile de funcționare.

1.22. Aproximativ 90 % din contribuțiile membrilor sunt furnizate „în natură”.

Altfel spus, în loc să transfere bani, membrii livrează componente, sisteme și clădiri
direct către OI ITER. Construcția ITER necesită peste 10 milioane de componente și
sisteme. Repartizarea activităților de producție, care corespund contribuțiilor în
natură, s-a bazat atât pe interesele, cât și pe capacitățile tehnice și industriale ale
fiecăruia dintre membri. Fabricarea componentelor-cheie (a se vedea figura 1.3) este
repartizată între numeroase părți. De exemplu, fabricarea sectoarelor camerelor de vid
este împărțită între UE (cinci sectoare) și Coreea (patru sectoare); solenoidul central
este o colaborare între Statele Unite și Japonia; fabricarea și testarea divertorului sunt
împărțite între UE, Rusia și Japonia; India și Statele Unite împart responsabilitatea
pentru criostat și sistemele cu apă de răcire; sistemul păturii va fi produs de China, UE,
Republica Coreea, Rusia și Statele Unite; și, în fine, toți membrii, cu excepția Indiei,
sunt implicați în producția magneților pentru ITER.

Figura 1.3 – Contribuțiile membrilor ITER
Criostat
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Asamblare

India

Sisteme
magnetice și
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natură ale membrilor ITER

Clădiri
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor comunicate de OI ITER și de F4E.

1.23. Aproximativ 75 % din aceste investiții sunt consacrate creării de noi

cunoștințe, precum și producției unor materiale și tehnologii de ultimă generație. Se
oferă astfel industriilor și IMM-urilor europene de înaltă tehnologie o șansă valoroasă
de a inova și de a dezvolta produse derivate care să fie exploatate în afara domeniului
fuziunii, cum ar fi în sectorul energetic mai larg, în sectorul aviației și în cel al
instrumentelor de înaltă tehnologie, de exemplu scanere cu rezonanță magnetică
nucleară.
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1.24. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei

de fuziune (F4E) a fost înființată în aprilie 2007, pentru o perioadă de 35 de ani, ca
agenție internă responsabilă de contribuția UE la proiectul ITER. Misiunile sale
principale sunt să gestioneze contribuția Euratom la OI ITER (care se ocupă de
implementarea proiectului ITER) și să desfășoare activitățile din cadrul „abordării
extinse” cu Japonia în vederea producerii rapide a energiei de fuziune. De asemenea,
F4E coordonează activitățile și efectuează achizițiile necesare în vederea pregătirilor
pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe,
inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune.

1.25. F4E este finanțată în principal de Euratom (aproximativ 80 %) și de statul

membru care găzduiește ITER, Franța (aproximativ 20 %). Cea mai recentă estimare a
Comisiei (2018) cu privire la bugetul total din partea Euratom de care F4E are nevoie
pentru a finanța componenta europeană a punerii în aplicare a proiectului ITER se
ridică la aproximativ 15 miliarde de euro (la valorile actuale) și include costul aferent
exploatării instalației nucleare din 2028 până în 2035 4. Statul membru gazdă (Franța) și
statele membre ale Euratom (inclusiv statele asociate, și anume Elveția și Regatul Unit)
urmează să contribuie cu încă 3,3 miliarde de euro (la valorile actuale).

1.26. La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din UE și din Euratom. Perioada

de tranziție prevăzută de Acordul de retragere Brexit pentru negocierea unui nou
acord de parteneriat cu Euratom s-a încheiat la 31 decembrie 2020. În așteptarea
ratificării protocolului privind asocierea Regatului Unit la programele UE anexat la
Acordul comercial și de cooperare între UE și Regatul Unit, această țară va deveni
membru asociat al Euratom, în condiții echivalente cu cele aplicabile statelor membre
cu drepturi depline. În februarie 2021, Consiliul UE a aprobat aproximativ 5,6 miliarde
de euro (la valoarea actuală) drept contribuție a Euratom la F4E pentru
CFM 2021-2027.

4

Estimările se bazează pe Deciziile 2013/791/Euratom și (Euratom) 2021/281 ale Consiliului
de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului de înființare a întreprinderii
comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru perioada
2007-2027, precum și pe Concluziile Consiliului 7881/2018 și pe documentul de lucru
aferent al serviciilor Comisiei pentru perioada de exploatare a instalației nucleare cuprinsă
între 2028 și 2035.
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Sediile întreprinderilor comune se află pe teritoriul Uniunii
Europene

1.27. Șapte întreprinderi comune (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R) își
au sediul la Bruxelles. EuroHPC este situată la Luxemburg, iar F4E la Barcelona, Spania
(a se vedea figura 1.4).

Figura 1.4 – Întreprinderile comune în Uniunea Europeană în 2020

Bruxelles, Belgia
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
Clean Sky
BBI
S2R

Luxemburg
EuroHPC

Barcelona, Spania
F4E

Cadarache, Franța
ITER

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.28. Pentru punerea în aplicare a activităților lor de cercetare și inovare,

întreprinderile comune reunesc reprezentanți ai sectoarelor industriale și ai sectorului
de cercetare din întreaga lume. Aproximativ 88,5 % din fondurile lor sunt utilizate
pentru a cofinanța activitățile participanților din statele membre ale UE, restul de
11,5 % din fonduri fiind consacrate cofinanțării activității participanților din țări terțe
(a se vedea figura 1.5).
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Figura 1.5 – Participanții la întreprinderile comune provin din întreaga
lume
State participante din UE
88,5 % din contribuțiile UE
Austria
Belgia
Bulgaria
Croația
Cipru
Republica Cehă
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Țările de Jos
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia

State participante din afara UE
11,5 % din contribuțiile UE

Australia
Benin
Brazilia
Canada
Cabo Verde
Chile
China
Egipt
Gabon
Hong Kong
Islanda
India
Israel
Japonia
Insulele Marshall
Macedonia de Nord
Norvegia
Panama
Federația Rusă
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Africa de Sud
Republica Coreea
Elveția
Taiwan
Tanzania
Tunisia
Turcia
Ucraina
Regatul Unit
Statele Unite

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor CORDA.

Întreprinderile comune din cadrul PC7 și al Orizont 2020
funcționează după modele de guvernanță bipartită sau
tripartită

1.29. Dotate cu același tip de structură juridică, întreprinderile comune au fiecare

caracteristici individuale care le permit să intervină în diferite sectoare de inovare și
cercetare, articulate în jurul unor piețe diferite. Majoritatea urmează un model
bipartit, în care Comisia și partenerii privați din sectorul industrial (și, în unele cazuri, și
din sectorul cercetării) sunt reprezentați în consiliul de conducere și contribuie la
activitățile întreprinderii comune în cauză (Clean Sky, IMI, FCH, BBI și S2R). Celelalte
întreprinderi comune urmează un model tripartit, în care statele participante sau
organizații interguvernamentale, Comisia și, în cele mai multe cazuri, parteneri privați
fac parte din consiliul de conducere și contribuie la activitățile întreprinderii comune
(ECSEL, SESAR și EuroHPC).
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1.30. Figura 1.6 ilustrează structura generală de guvernanță a întreprinderilor

comune.

Figura 1.6 – Structura generală de guvernanță a întreprinderilor comune

Grupul consultativ
reprezentând statele
membre

Consiliul de
conducere

Grupul consultativ
științific

Director executiv
Funcția de audit
intern
și de consiliere

Secretar și
jurist

Departamentul
operațional

Comunicare și
părți interesate

Control financiar

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Activitățile de cercetare și inovare desfășurate de
întreprinderile comune în cadrul PC7 și al programului
Orizont 2020 sunt finanțate de către toți membrii

1.31. Toți membrii contribuie la finanțarea activităților de cercetare și de inovare

ale întreprinderilor comune. Pe de o parte, Comisia pune la dispoziție fonduri în
numerar din PC7 și din programul Orizont 2020 cu titlu de cofinanțare din partea UE
pentru proiectele de inovare și de cercetare ale întreprinderilor comune. SESAR
a primit finanțare și prin programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport
(TEN-T)5 în cadrul financiar multianual anterior (CFM 2007-2013). În actualul
CFM (2014-2020), SESAR și EuroHPC primesc finanțare suplimentară din partea
Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) 6. Pe de altă parte, partenerii
5

350 de milioane de euro.

6

SESAR: 10 milioane de euro; EuroHPC: 100 de milioane de euro.
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privați din industria de profil și din sectorul cercetării aduc contribuții în natură prin
desfășurarea activităților de cercetare și de inovare ale întreprinderilor comune, în
care investesc propriile resurse financiare, resurse umane, active și tehnologii. În unele
cazuri, statele participante sau organizațiile interguvernamentale contribuie și ele cu
fonduri la activitățile întreprinderilor comune. Atât UE, cât și partenerii acesteia
furnizează contribuții în numerar la finanțarea costurilor administrative ale
întreprinderilor comune.

1.32. În ceea ce privește CFM 2007-2013, întreprinderile comune execută

aproximativ 3,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă circa 7 % din bugetul total al PC7.
În condițiile în care valoarea contribuțiilor în natură care trebuie puse la dispoziție de
partenerii privați trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cofinanțării din partea UE,
fondurile UE în valoare de 3,6 miliarde de euro mobilizează aproximativ 8,7 miliarde de
euro pentru proiecte de cercetare și inovare din cadrul PC7.

1.33. În actualul CFM (2014-2020), întreprinderile comune gestionează aproximativ
7,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 10 % din bugetul total al programului
Orizont 2020. Așa cum se arată în figura 1.7, se preconizează că aceste fonduri din
partea UE vor mobiliza aproximativ 19,7 miliarde de euro (care includ contribuțiile
directe ale statelor participante la ECSEL și la EuroHPC) pentru proiecte de cercetare și
inovare în domeniile acoperite de programul Orizont 2020 care sunt încredințate
întreprinderilor comune.
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Figura 1.7 – Contribuțiile în numerar ale UE la întreprinderile comune și
sumele mobilizate sub formă de contribuții ale altor membri în cadrul
Orizont 2020
Resursele financiare ale întreprinderilor
comune
19,7 miliarde de euro

Orizont 2020
76,4 mld. de euro

CNAS
CNAO
ale altor membri ale altor membri
3,1 mld. de euro 8,8 mld. de euro

Contribuția
în numerar a UE
7,7 mld. de euro

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.34. În ceea ce privește programul Orizont 2020, regulamentele de înființare

corespunzătoare fiecărei întreprinderi comune definesc valoarea maximă a contribuției
în numerar din partea UE și valoarea minimă a contribuțiilor în natură și/sau în
numerar 7 pe care membrii privați și alți parteneri trebuie să le aducă la programele de
cercetare și de inovare ale întreprinderilor comune din cadrul Orizont 2020
(figura 1.8).

7

În cazul SESAR, contribuțiile partenerilor privați și contribuția Eurocontrol sunt definite în
acorduri separate.
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Figura 1.8 – Contribuțiile membrilor pe durata de viață a întreprinderii
comune (în milioane de euro)
Programul Orizont 2020
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Contribuțiile minime ale membrilor privați la activitățile suplimentare (CNAS)
Contribuția altor parteneri

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.35. În cadrul Orizont 2020 există două tipuri de contribuții din partea membrilor

privați: „contribuții în natură la activitățile operaționale” (CNAO) și „contribuții în
natură la activitățile suplimentare” (CNAS). Pentru mai multe detalii, a se vedea
caseta 2.1.

1.36. În 2020, bugetul total pentru plăți al tuturor întreprinderilor comune a fost

de 2,3 miliarde de euro (în 2019: 1,9 miliarde de euro). În același an, bugetul pentru
plăți al celor opt întreprinderi comune care implementează activități de cercetare și
inovare a fost de 1,5 miliarde de euro (în 2019: 1,2 miliarde de euro). În cazul F4E,
bugetul pentru plăți a fost de 0,8 miliarde de euro (în 2019: 0,7 miliarde de euro).

1.37. La sfârșitul anului 2020, efectivul de personal al întreprinderilor comune care
își desfășoară activitatea în cadrul programului Orizont 2020 număra în total 241 de
angajați (agenți temporari și agenți contractuali), la care se adaugă 9 experți naționali
detașați (în 2019: 229 de angajați și 8 experți naționali detașați). Personalul F4E
număra 433 de angajați (funcționari permanenți, agenți temporari și agenți
contractuali), la care se adaugă 2 experți naționali detașați (în 2019: 437 de angajați și
2 experți naționali detașați). Numărul de posturi ocupate în cadrul întreprinderilor
comune la sfârșitul anului 2019 și la sfârșitul anului 2020 este ilustrat în figura 1.9.
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Figura 1.9 – Numărul de posturi ocupate, la sfârșitul anului 2019 și la
sfârșitul anului 2020
Imagine de ansamblu asupra personalului
întreprinderilor comune (ÎC)
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Mecanismele bugetare și cele de descărcare de gestiune sunt
armonizate pentru toate întreprinderile comune

1.38. Parlamentul European și Consiliul sunt responsabile pentru procedurile
bugetare și de descărcare de gestiune anuale aferente întreprinderilor comune.
Calendarul procedurii de descărcare de gestiune este prezentat în figura 1.10.

Figura 1.10 – Procedura anuală de descărcare de gestiune
Curtea adoptă
observațiile preliminare
referitoare la
întreprinderile comune

Curtea transmite
Parlamentului European și
Consiliului raportul anual
privind întreprinderile
comune, inclusiv declarația
de asigurare

Consiliul adoptă
recomandările sale cu privire
la descărcarea de gestiune a
întreprinderilor comune și le
transmite Parlamentului
European

Până la
1 iunie „n+1”

Până la
15 noiembrie „n+1”

Până la jumătatea
lunii februarie „n+2”

Până la
1 martie „n+1”

Până la
1 iulie „n+1”

Între decembrie „n+1” și
sfârșitul lunii ianuarie „n+2”

Până la sfârșitul
lunii martie „n+2”

Întreprinderile
comune transmit
Curții conturile lor
provizorii

Întreprinderile
comune își adoptă
conturile finale

Au loc audieri ale directorilor
întreprinderilor comune
în cadrul Comisiei pentru control
bugetar (CONT) a Parlamentului
și în cadrul Comitetului
bugetar al Consiliului

Sunt adoptate rapoartele
Parlamentului în plenul
acestuia – Parlamentul
decide dacă să acorde
sau să amâne
descărcarea de gestiune

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Auditul Curții
Mandatul Curții acoperă auditul conturilor anuale și al
operațiunilor subiacente ale întreprinderilor comune

1.39. În conformitate cu prevederile articolului 287 TFUE, Curtea a auditat:
(a) conturile anuale ale tuturor celor nouă întreprinderi comune pentru exercițiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

1.40. Pe baza rezultatelor auditului pe care l-a desfășurat, Curtea furnizează

Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare, per întreprindere
comună, cu privire la fiabilitatea conturilor întreprinderii comune respective și la
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Acolo unde este cazul,
aceste declarații de asigurare sunt completate cu observații importante de audit (a se
vedea capitolul 3).

1.41. În conformitate cu articolul 70 alineatul (6) și cu articolul 71 din

Regulamentul financiar al UE, auditul fiabilității conturilor tuturor întreprinderilor
comune a fost externalizat către societăți de audit externe independente. În
conformitate cu standardele internaționale de audit, Curtea a examinat calitatea
activităților desfășurate de aceste societăți de audit externe și a obținut o asigurare
suficientă că activitățile respective puteau servi drept bază pentru formularea opiniilor
sale de audit privind fiabilitatea conturilor anuale ale întreprinderilor comune pentru
exercițiul 2020.

Auditul Curții evidențiază și abordează principalele riscuri

1.42. Auditurile Curții sunt concepute în așa fel încât să abordeze principalele

riscuri identificate. Auditul anual pe 2020 al conturilor anuale ale întreprinderilor
comune și al operațiunilor subiacente a fost efectuat ținându-se seama de evaluarea
riscurilor realizată de Curte pentru 2020, prezentată pe scurt în cele ce urmează.
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Riscul la adresa fiabilității conturilor este scăzut spre mediu

1.43. Curtea considera că, per ansamblu, riscul la adresa fiabilității conturilor

anuale era scăzut. Conturile întreprinderilor comune sunt întocmite prin aplicarea
normelor contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. Au
fost observate întârzieri (BBI) și deficiențe (ECSEL, EuroHPC) în procedura de raportare
a contribuțiilor în natură.

Riscul la adresa legalității și regularității veniturilor este scăzut per
ansamblu

1.44. Veniturile întreprinderilor comune în 2019 au constat, în principal, în

contribuții financiare provenite din bugetul programului Orizont 2020 și din bugetul
Euratom ale Comisiei. Conform dispozițiilor din regulamentele întreprinderilor
comune, bugetele și veniturile rezultate sunt convenite cu autoritățile bugetare în
cadrul procesului bugetar anual.

Riscul la adresa legalității și regularității plăților administrative și a celor
privind personalul este scăzut per ansamblu

1.45. Riscul la adresa legalității și regularității plăților a fost considerat ca fiind

scăzut pentru plățile administrative și pentru cele legate de personal, dat fiind că este
vorba în cea mai mare parte de plăți curente. În plus, salariile sunt administrate de
Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) al Comisiei, pe care
Curtea îl auditează în cadrul aprecierilor specifice privind cheltuielile administrative. În
ultimii ani, Curtea nu a identificat erori semnificative în ceea ce privește cheltuielile cu
personalul. Riscul la adresa legalității și regularității procedurilor de recrutare era în
general scăzut, dar a fost trecut la nivelul mediu în cazul întreprinderilor comune care
recrutează un număr mai mare de persoane în primii ani de funcționare (EuroHPC),
precum și în cazul întreprinderilor comune pentru care au fost constatate în trecut
deficiențe în procedurile de recrutare (F4E).

Riscul la adresa legalității și regularității plăților operaționale este mediu
per ansamblu

1.46. În ceea ce privește plățile intermediare și finale aferente granturilor, riscul

a fost evaluat ca fiind mediu, deoarece aceste plăți se bazează pe declarațiile de
cheltuieli prezentate de beneficiari, care sunt de regulă complexe. În plus, în cazul
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plăților aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, certificatele referitoare la
situațiile financiare 8 nu sunt solicitate beneficiarului decât pentru plățile finale
(principiul încrederii). În ceea ce privește procedurile de atribuire a granturilor, riscul
este, în general, scăzut. Cu toate acestea, riscul era considerat mediu pentru EuroHPC,
care și-a definit procesul de acordare a granturilor abia în 2019.

1.47. Pentru plățile aferente contractelor și pentru procedurile de achiziții publice,

dat fiind numărul limitat de astfel de proceduri derulate de întreprinderile comune,
riscul a fost evaluat ca fiind scăzut pentru acele întreprinderi comune care desfășoară
activități în cadrul PC7 și al programului Orizont 2020. În schimb, riscul a fost trecut la
nivelul mediu în cazul F4E, din cauza procedurilor complexe de achiziții desfășurate
pentru contracte cu valori ridicate, precum și în cazul EuroHPC, care și-a definit
procesul de achiziții abia în 2019.

Riscul pentru gestiunea bugetară este scăzut spre mediu

1.48. Riscul a fost considerat scăzut spre mediu din cauza deficiențelor observate

în planificarea și monitorizarea bugetului, legate fie de complexitatea și de natura
multianuală a contractelor (F4E, EuroHPC) și a acțiunilor pentru care se acordă granturi
din Orizont 2020, fie de faptul că întreprinderile comune din cadrul programului
Orizont 2020 nu iau pe deplin în considerare creditele de plată neutilizate acumulate
din exercițiile anterioare atunci când definesc nevoile bugetare ale exercițiului (SESAR,
ECSEL și IMI).

Riscul la adresa bunei gestiuni financiare este scăzut spre mediu

1.49. Deși evaluarea bunei gestiuni financiare nu este un obiectiv de audit explicit,

Curtea a observat unele probleme legate de acest aspect în cursul auditurilor
anterioare, mai precis în ceea ce privește conceperea granturilor și, în cazul F4E,
gestionarea resurselor umane și a proiectelor.

8

Certificatul referitor la situațiile financiare este un raport factual elaborat de un auditor
independent sau de un funcționar public. Scopul său este de a permite Comisiei sau
organismului UE care acordă grantul să verifice dacă costurile declarate în situațiile
financiare sunt eligibile. În cadrul programului Orizont 2020, trebuie prezentat un astfel de
certificat separat pentru fiecare beneficiar (și terț asociat) care solicită rambursarea de
costuri reale directe și de costuri unitare în valoare totală de 325 000 de euro sau mai mult.
Programul Orizont 2020 prevede, în principiu, un singur certificat per beneficiar pentru
întregul proiect, care trebuie prezentat la sfârșitul proiectului, împreună cu raportul final.
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Alte riscuri

1.50. Restricțiile de călătorie impuse din cauza pandemiei de COVID-19 i-au

împiedicat pe auditorii Curții să efectueze controale la fața locului și să intervieveze
direct personalul entităților auditate, complicând totodată considerabil obținerea
documentelor în original. Aceste activități au fost înlocuite cu examinări documentare
și cu interviuri la distanță cu entitățile auditate. Deși absența controalelor fizice poate
crește riscul de nedetectare, Curtea a obținut, totuși, suficiente probe de audit de la
entitățile auditate pentru a-și finaliza activitatea și pentru a trage concluzii în urma
acesteia.

Abordarea de audit a Curții în ceea ce privește plățile aferente
granturilor

1.51. În 2018 și în 2019, Curtea a examinat, pe baza unui eșantion, auditurile

ex post desfășurate de Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei (CAS) și
de auditorii externi contractați de acesta. Astfel cum s-a indicat în capitolul respectiv
din rapoartele anuale ale Curții pe 2018, pe 2019 și pe 2020 9, aceste examinări au
evidențiat deficiențe persistente în ceea ce privește calitatea auditului și diferențe
metodologice, care au antrenat o subestimare a ratei de eroare pentru plățile din
cadrul programului Orizont 2020. Mai mult, rata de eroare reziduală prezentată de
întreprinderile comune din cadrul Orizont 2020 în rapoartele lor anuale de activitate
respective nu poate fi comparată în mod direct cu rata de eroare publicată în Raportul
anual al Curții pe 2020 cu privire la cheltuielile Comisiei din domeniul cercetării 10.

9

A se vedea capitolul 5 al Raportului anual al Curții pe 2018 (punctele 5.31-5.34), capitolul 4
al Raportului anual al Curții pe 2019 (punctele 4.28 și 4.29) și capitolul 4 al Raportului anual
al Curții pe 2020 (punctele 4.23-4.30), în care s-a arătat că, spre deosebire de metoda de
calcul utilizată de Curte, procentul de eroare reprezentativă calculat de CAS pentru fiecare
operațiune auditată din cadrul Orizont 2020 se bazează pe cuantumul total al declarației de
cheltuieli și nu pe suma elementelor de cost incluse în eșantion în vederea unui audit
detaliat și a reefectuării controlului.

10

Spre deosebite de rata de eroare calculată de Curte, rata de eroare reziduală calculată de
întreprinderile comune (pe baza rezultatelor auditurilor ex post și în conformitate cu
formula din strategia de audit ex post a CAS pentru Orizont 2020) ține seama de corecția
tuturor erorilor detectate la nivelul plăților auditate, precum și de corecția erorilor
sistemice care afectează plățile neauditate ale beneficiarilor care au făcut obiectul auditului
(prin „extrapolare”).
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1.52. Prin urmare, pentru auditul plăților aferente granturilor efectuate de

întreprinderile comune, Curtea a completat asigurarea obținută din auditurile ex post
cu un audit detaliat la beneficiari (teste de fond directe) pentru un eșantion de plăți de
grant. Aceste operațiuni au fost selectate în mod aleatoriu (eșantionare de tip MUS)
dintr-o populație constituită din totalitatea plăților intermediare și finale de grant
efectuate în 2020 de cele șapte întreprinderi comune care implementează proiecte în
cadrul PC7 și al Orizont 2020 11.

1.53. Pentru fiecare întreprindere comună, opinia Curții cu privire la legalitatea și

regularitatea plăților subiacente s-a bazat pe evaluări separate ale următoarelor
elemente cantitative:

(a) rata de eroare reprezentativă și reziduală pentru fiecare întreprindere comună,
bazată pe rezultatele auditurilor ex post ale Comisiei cu privire la plățile aferente
granturilor. Aceasta a inclus o evaluare a caracterului corect și complet al
calculelor realizate pentru rata de eroare reprezentativă și pentru cea reziduală;
(b) rata de eroare bazată pe rezultatele testelor de fond realizate de Curte; și
(c) rata de eroare legată de operațiunile fiecărei întreprinderi comune în cadrul
testelor de fond realizate de Curte.

11

EuroHPC a fost exclusă, deoarece în 2020 a efectuat doar plăți de prefinanțare pentru
acordurile sale de grant.
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Capitolul 2
Prezentare generală a rezultatelor auditului

31

Introducere
2.1. Acest capitol prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în urma

auditului financiar și de conformitate anual desfășurat de Curte cu privire la
întreprinderile comune pentru exercițiul financiar 2020, precum și observații legate de
probleme orizontale de gestiune detectate în cursul auditului.
Declarațiile de asigurare (opiniile de audit) cu privire la fiabilitatea conturilor
anuale ale întreprinderilor comune și la legalitatea și regularitatea operațiunilor
subiacente acestor conturi, precum și toate aspectele și observațiile care nu pun în
discuție aceste opinii sunt prezentate în capitolul 3 al raportului de față.
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Auditul anual pe 2020 a condus la
formularea unor opinii de audit
favorabile pentru toate întreprinderile
comune
2.2. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la conturile anuale ale

întreprinderilor comune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și cu
privire la operațiunile subiacente acestor conturi a dat rezultate pozitive, similare celor
din anii precedenți.

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea
conturilor pentru toate întreprinderile comune

2.3. Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la conturile

anuale ale tuturor întreprinderilor comune. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în
mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a fiecărei întreprinderi
comune la 31 decembrie 2020, precum și rezultatele operațiunilor întreprinderilor și
fluxurile lor de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentelor financiare aplicabile și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei.

Paragraf de evidențiere a unor aspecte cu privire la contribuția UE la
ITER

2.4. În comparație cu conturile anuale aferente exercițiului 2019, în care costurile

EtC (estimate to complete) erau prezentate doar în credite ITER, F4E a îmbunătățit
considerabil calitatea informațiilor în conturile anuale pentru 2020, furnizând
o estimare a costurilor totale aferente obligațiilor sale de livrare în cadrul proiectul
ITER, evaluate la 17,97 miliarde de euro (la valorile din 2020). Paragraful „de
evidențiere a unor aspecte” atrage atenția asupra faptului că orice modificare
a ipotezelor principale privind estimarea și expunerea la risc 12 ar putea duce la creșteri

12

Pentru a se calcula expunerea la risc, valoarea estimată a impactului riscului (riscurilor) se
înmulțește cu probabilitatea riscului (riscurilor) aferent(e) unei anumite activități.
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semnificative ale costurilor și/sau la întârzieri suplimentare în punerea în aplicare
a proiectului ITER13.

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor
pentru toate întreprinderilor comune

2.5. Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve

(„favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri
subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020. În
opinia Curții, operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și
regularitatea plăților subiacente conturilor pentru toate
întreprinderile comune

2.6. Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve

(„favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente
conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020. În opinia Curții,
operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele
semnificative.

2.7. Figura 2.1 prezintă o imagine generală a evoluției opiniilor de audit anuale

emise de Curte cu privire la conturile anuale și la operațiunile de venituri și plăți ale
întreprinderilor comune din perioada 2018-2020.

13

Un paragraf de evidențiere a unui aspect este utilizat pentru a atrage atenția cititorilor
asupra unei chestiuni care, deși nu constituie o denaturare semnificativă în conturi, prezintă
o importanță atât de mare încât este esențială pentru înțelegerea conturilor de către
utilizatori.
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Figura 2.1 – Evoluția opiniilor exprimate de Curte cu privire la
întreprinderile comune în perioada 2018-2020
Plăți
Venituri
Conturi

2018

2019

2020
Opinii
Fără rezerve („favorabile”)
Cu rezerve
Contrare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

35

Observațiile Curții abordează o serie de
domenii în care se pot aduce
îmbunătățiri
2.8. Fără a pune în discuție opiniile pe care le-a exprimat, Curtea a formulat diferite

observații pentru a evidenția o serie de aspecte care pot fi ameliorate în următoarele
domenii: gestiunea bugetară și financiară, contribuțiile în natură, cadrul de control
intern și de monitorizare pentru plățile aferente granturilor, resursele umane,
procedurile de achiziții publice și buna gestiune financiară. Aceste observații, care sunt
detaliate în capitolul 3, precum și unele probleme orizontale de gestiune sunt
rezumate mai jos.

Deficiențe recurente în planificarea anuală a plăților

2.9. În cazul EuroHPC, plățile de prefinanțare efectuate au fost mult mai mici decât

nivelul planificat pentru contractele legate de achiziționarea de supercalculatoare și
pentru acordurile de grant. Acest lucru a avut ca rezultat o rată de execuție scăzută, de
aproximativ 23 %, pentru bugetul de plăți operaționale.

2.10. În 2020, ECSEL a reactivat credite de plată neutilizate în valoare de

57,2 milioane de euro în bugetul operațional pentru activități din cadrul programului
Orizont 2020. Cu toate acestea, întreprinderea comună a reușit să utilizeze doar 70 %
din această sumă înainte de a utiliza creditele de plată aferente exercițiului curent. În
mod similar, Clean Sky nu a utilizat bugetul de plăți operaționale reactivat pentru
proiectele din cadrul programului Orizont 2020, în valoare de aproximativ 13 milioane
de euro, înainte de a utiliza creditele de plată aferente exercițiului curent.

Acțiunea 1
În conformitate cu regulamentele financiare, întreprinderile comune ar trebui să
utilizeze creditele de plată reactivate din anii anteriori înainte de a utiliza noile
credite de plată aferente exercițiului curent.
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Rata de execuție a întreprinderilor comune pentru programul
Orizont 2020 și nivelul contribuțiilor membrilor privați ar putea
fi îmbunătățite
Deși întreprinderile comune au pus aproape integral în aplicare
activitățile lor din cadrul PC7 și al TEN-T, …

2.11. Întreprinderile comune care pun în aplicare activități în cadrul

programelor PC7 și TEN-T (CFM 2007-2013) sunt SESAR, Clean Sky, IMI, FCH și ECSEL. În
2020, trei întreprinderi comune (IMI, FCH și ECSEL) nu închiseseră încă faza de
implementare a acțiunilor lor respective din cadrul PC7. În 2020, SESAR a rambursat
membrilor contribuțiile în numerar primite în exces pentru proiecte din cadrul PC7 și al
TEN-T.

2.12. Tabelul 2.1 prezintă o imagine de ansamblu asupra contribuțiilor membrilor

la activitățile din cadrul PC7 ale acestor întreprinderi comune la sfârșitul
exercițiului 2020. În medie, aceste contribuții au atins 91 % din valorile-țintă stabilite
prin regulamentele de înființare a întreprinderilor comune pentru întreaga perioadă de
programare a PC7.

Tabelul 2.1 – PC7 și TEN-T: contribuțiile membrilor (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu
regulamentul de înființare)

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Total
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Întreprinderile
comune care țin
de PC7
SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
Total

UE
610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Alți
membri
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Total

Rata de
execuție

UE

Alți
membri

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

2.13. Contrar dispozițiilor regulamentelor de înființare ale Artemis și ENIAC,

rapoartele și conturile anuale ale ECSEL pentru 2020 nu prezentau estimări referitoare
la
o

contribuțiile financiare ale statelor participante la proiectele Artemis și ale ENIAC
din cadrul PC7 (care trebuiau să fie de cel puțin 1,8 ori mai mari decât contribuția
financiară operațională a UE) și
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o

contribuțiile în natură aduse de organizațiile de cercetare și dezvoltare care
participă la proiectele Artemis și ale ENIAC din cadrul PC7 (care trebuiau să fie cel
puțin echivalente cu contribuția membrilor publici).

… unele dintre ele se confruntă cu dificultăți în implementarea
activităților din cadrul programului Orizont 2020

2.14. La sfârșitul anului 2020, al șaptelea an din durata lor de viață de 10 ani,

întreprinderile comune înregistrau niveluri variabile de reușită în atingerea obiectivelor
în materie de contribuții stabilite în regulamentele lor de înființare respective pentru
activitățile din cadrul programului Orizont 2020 (CFM 2014-2020). Aceste variații se
explică parțial prin faptul că întreprinderile comune își desfășoară activitatea în
domenii de cercetare diferite. De exemplu, în cazul IMI, proiectele sunt de lungă
durată, din cauza naturii cercetărilor sale și a anvergurii consorțiilor globale care
implementează aceste proiecte. Această situație prezintă riscul ca nivelul resurselor
administrative necesare pentru a gestiona fondurile respective în timp util să nu fie
suficient, din cauza numărului tot mai mare de proiecte din programe CFM multiple
care sunt implementate în același timp. EuroHPC, pentru care 2020 a fost al doilea an
de funcționare, nu dispunea încă de proceduri fiabile pentru validarea și certificarea
contribuțiilor în natură declarate de membrii săi privați și de statele participante.

2.15. Tabelul 2.2 prezintă o imagine de ansamblu asupra contribuțiilor membrilor
la activitățile din cadrul Orizont 2020 ale acestor întreprinderi comune la sfârșitul
exercițiului 2020. Până la sfârșitul exercițiului 2020, aceste întreprinderi comune
implementaseră, în medie, 62 % din valorile-țintă stabilite pentru contribuțiile
membrilor lor (inclusiv CNAS) și doar 54 % dacă se exclud CNAS.
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Tabelul 2.2 – Orizont 2020: contribuțiile membrilor (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de înființare și
cu deciziile cu forță juridică)

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

— 1 585,0
965,3 3 948,8
— 3 276,0
285,0 1 045,0
— 4 012,5
2 234,7 3 574,3
120,0
868,0
— 1 444,0
3 605,0 19 753,5

SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Total

UE

CNAO
CNAO raportate,
CNAS
validate
dar
nevalidate

441,6
358,3
1 451,0
604,4
643,2
380,0
498,6
20,6
944,9
574,6
603,2
57,8
297,7
131,1
190,9
28,9
5 071,1 2 155,7

Total

93,2
—
893,1
136,3 1 144,2 3 335,9
263,0
— 1 286,2
35,0 1 095,0 1 649,2
896,5
— 2 416,0
53,7 929,2 1 643,9
93,1 204,8
726,7
0,0
—
219,8
1 570,8 3 373,2 12 170,8

Rata de execuție
fără a lua în calcul
CNAS

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

Total

Întreprinderile
comune care
țin de
programul
Orizont 2020

Rata de execuție
luând în calcul
CNAS

UE

CNAO și
CNAS ale
contribuțiile în
altor
numerar ale
membri (2)
altor membri (1)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

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

56 %
73 %
39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %

(1) Contribuții în natură la activitățile operaționale ale întreprinderii comune.
(2) Contribuții în natură la activități suplimentare care nu sunt acoperite de planurile de activitate ale întreprinderii comune.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Membrii privați contribuie într-o măsură mult mai importantă la
activități suplimentare care nu figurează în planurile de activitate ale
întreprinderilor comune

2.16. Membrii privați trebuie să furnizeze diferite tipuri de contribuții în natură

întreprinderilor comune care pun în aplicare activități în cadrul programului
Orizont 2020. În cazul a patru întreprinderi comune (Clean Sky, FCH, BBI și S2R),
membrii privați trebuie să furnizeze, de asemenea, pe toată durata de viață
a întreprinderii, o contribuție minimă în natură sub forma unor activități suplimentare
desfășurate în afara planurilor de activitate ale întreprinderii, dar care contribuie la
obiectivele generale ale acesteia (a se vedea caseta 2.1).
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Caseta 2.1
Contribuții în natură ale membrilor privați la
activitățile operaționale ale întreprinderilor
comune din cadrul programului Orizont 2020
(pentru toate întreprinderile comune)

Contribuții în natură ale membrilor privați la
activitățile suplimentare ale întreprinderilor
comune din cadrul programului Orizont 2020
(numai pentru Clean Sky, FCH, BBI, S2R)

Așa cum se prevede în toate regulamentele de
înființare a întreprinderilor comune, membrii
privați ai acestora trebuie să contribuie cu o
sumă minimă la costurile totale ale proiectelor de
cercetare și de inovare derulate de
întreprinderile comune în cadrul programului
Orizont 2020 (așa-numitele „CNAO”). CNAO
reprezintă costurile totale suportate de membrii
privați pentru punerea în aplicare a acțiunilor de
cercetare și inovare ale întreprinderii comune,
din care este dedusă contribuția celorlalți
membri ai întreprinderii comune (cofinanțarea
din partea UE, contribuția statelor participante
sau a organizațiilor interguvernamentale) și orice
altă contribuție a UE la costurile respective. În
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din
regulamentele de înființare, CNAO trebuie să fie
raportate anual întreprinderii comune și costurile
conexe trebuie să fie certificate de un auditor
extern independent. CNAO certificate și validate
sunt recunoscute în conturile anuale ale
întreprinderii comune.

Așa cum se prevede la articolul 4 alineatul (2)
litera (b) din regulamentele de înființare aferente
acestor patru întreprinderi comune, membrii
privați trebuie să pună la dispoziție, de
asemenea, o sumă minimă sub formă de
contribuții în natură la „activitățile
suplimentare” desfășurate în afara planurilor de
activitate și a bugetelor întreprinderilor comune,
dar care intră în sfera obiectivelor generale ale
acestora (așa-numitele „CNAS”). Activitățile
vizate ar trebui să fie specificate într-un plan
anual de activități suplimentare, în care să se
indice și valoarea estimată a contribuțiilor. În
conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din
regulamentele de înființare, costurile suportate
în cadrul activităților suplimentare trebuie
certificate de un auditor extern independent și
nu sunt auditate de Curtea de Conturi
Europeană sau de către un alt organism al UE.
Valoarea totală a CNAS certificate și validate este
prezentată în notele la conturile anuale ale
întreprinderilor comune.

2.17. După cum se arată în tabelul 2.2, până la sfârșitul exercițiului 2020, membrii

privați ai întreprinderilor comune, statele participante sau organizațiile
interguvernamentale contribuiseră cu 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 58 % din
totalul contribuțiilor convenite, în valoare de aproximativ 12,2 miliarde de euro.
Această sumă include 3,7 miliarde de euro 14 reprezentând contribuții în natură la
activitățile operaționale proprii ale întreprinderilor comune din cadrul programului
Orizont 2020 (CNAO) și 3,4 miliarde de euro reprezentând contribuții în natură la
activități suplimentare din afara planurilor de activitate ale întreprinderilor comune,
dar care contribuie la obiectivele generale ale acestora (CNAS).

2.18. Figura 2.2 prezintă evoluția valorii medii a contribuțiilor în natură ale

membrilor privați în perioada 2017-2020. În pofida creșterii semnificative și
a importanței pe care o au CNAS, nu există nicio obligație de a prezenta în conturile
anuale contribuțiile respective și, prin urmare, acestea nu intră în sfera auditului

14

Din această sumă, până la sfârșitul exercițiului 2020 fuseseră certificați doar aproximativ
2,1 miliarde de euro (57 %).
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Curții 15. În consecință, există riscul ca CNAS să nu fie pe deplin aliniate la obiectivele
întreprinderii comune. În cazul în care regulamentul de înființare nu definește un nivel
minim pentru CNAO, ci numai pentru CNAS (Clean Sky, FCH și BBI), întreprinderile
comune consideră că membrii privați își pot îndeplini obligația privind contribuțiile în
natură prin intermediul CNAS.

Figura 2.2 – Evoluția contribuțiilor în natură ale membrilor privați
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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2018
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2019

2020

Valoare medie pentru CNAS

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Întreprinderile comune se confruntă cu mari dificultăți în a obține
contribuții în numerar din partea membrilor privați la costurile lor
operaționale

2.19. Cu toate acestea, în ceea ce privește BBI, contribuțiile totale în natură ale

membrilor din sectorul industrial la activități suplimentare, așa cum au fost estimate la
sfârșitul exercițiului 2020, au atins doar aproximativ jumătate din suma-țintă minimă
stabilită în regulamentul de înființare a întreprinderii comune. Mai mult, deși
regulamentul de înființare a acestei întreprinderi comune a fost modificat în 2018 în
15

Articolul 4 alineatul (4) din regulamentele de înființare respective ale întreprinderilor
comune.
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mod expres pentru a permite membrilor din industrie să se achite de contribuțiile lor
în numerar la nivel de proiect, pentru o sumă de cel puțin 182,5 milioane de euro,
aceștia nu au adus în 2020 nicio contribuție suplimentară în numerar la costurile
operaționale ale întreprinderii comune. Acest lucru indică faptul că întreprinderea
comună se confruntă cu mari dificultăți în a obține contribuțiile respective de la
membrii privați și că valoarea-țintă minimă nu va fi atinsă până la sfârșitul programului
Orizont 2020. Din acest motiv, Comisia (DG RTD) și-a redus contribuțiile în numerar la
întreprinderea comună cu 140 de milioane de euro. Această reducere semnificativă
a contribuțiilor membrilor prezenta un risc pentru realizarea programului de cercetare
și inovare al întreprinderii comune din cadrul Orizont 2020.

O proporție de aproximativ 77 % din programele de cercetare și inovare
ale întreprinderilor comune din cadrul Orizont 2020 este deja angajată
pentru execuție

2.20. La sfârșitul anului 2020, întreprinderile comune finalizaseră toate procedurile

de cereri de propuneri pentru programele lor de cercetare și de inovare din cadrul
Orizont 2020. În ceea ce privește aceste cereri, ceilalți membri ai întreprinderilor
comune (membri privați, state participante și alte organizații internaționale) s-au
angajat să furnizeze contribuții în natură prin investirea propriilor resurse financiare,
resurse umane, active și tehnologii (CNAO).

2.21. După cum se arată în tabelul 2.3, până la sfârșitul exercițiului 2020,

întreprinderile comune atribuiseră și/sau semnaseră deja proiecte de grant
reprezentând (în medie) 88 % din contribuția maximă în numerar disponibilă pentru
cofinanțarea activităților lor din cadrul Orizont 2020. În paralel, ceilalți membri s-au
angajat să furnizeze pentru aceste proiecte contribuții în natură reprezentând (în
medie) 68 % din valorile-țintă stabilite în regulamentele de înființare respective pentru
CNAO și pentru contribuțiile operaționale în numerar. Astfel, la sfârșitul
exercițiului 2020, rata medie de execuție a programelor de cercetare și inovare ale
întreprinderilor comune din cadrul Orizont 2020 era estimată la 77 %.
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Tabelul 2.3 – Programul Orizont 2020: contribuțiile angajate ale
membrilor la sfârșitul exercițiului 2020 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor la
costurile operaționale
(în conformitate cu
regulamentul de înființare și cu
deciziile cu forță juridică)

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

Total

950,0 1 505,8
1 189,6 2 905,6
1 595,4 3 190,8
76,0
722,0
2 787,5 3 957,2
475,3 1 291,1
721,0
336,5
796,0 1 222,0
8 206,3 15 515,5

Întreprinderile
Cofinanțare
comune care
a angajată
țin de
din partea
programul
UE
Orizont 2020
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Total

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 %

CNAO și
contribuțiile în
numerar ale
altor membri
(estimare)

%

573,7 60 %
717,6 60 %
1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

Total

Rata de
execuție a
programului

UE

CNAO și
contribuțiile
în numerar
ale altor
membri

Acorduri de grant și contracte atribuite și/sau semnate
(situația la 31.12.2020)

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

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Contribuțiile altor membri includ contribuțiile statelor participante.
(2) Valorile-țintă convenite în planurile de activitate anuale ale întreprinderilor comune pentru CNAO și contribuții
în numerar reduse la activitățile operaționale.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Controalele interne privind plățile aferente granturilor au fost,
în general, eficace
Majoritatea întreprinderilor comune au pus în aplicare noul cadru de
control intern al Comisiei

2.22. Întreprinderile comune au instituit proceduri de control ex ante fiabile bazate
pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Cu excepția
EuroHPC, în 2020, întreprinderile comune puseseră în aplicare în integralitate cadrul
de control intern al Comisiei, care se bazează pe 17 principii de control intern. Aceste
întreprinderi comune au elaborat indicatori relevanți pentru toate principiile de
control intern, au realizat autoevaluări anuale și au îmbunătățit monitorizarea
eficacității activităților lor de control. Cadrul de control intern stabilit este însă un
proces continuu, a cărui calitate depinde de ameliorarea în permanență a indicatorilorcheie de control ai întreprinderilor comune și a calității autoevaluărilor anuale.
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Rezultatele auditurilor ex post indică faptul că, pentru majoritatea
întreprinderilor comune, nivelul de eroare în cadrul plăților aferente
granturilor se situează sub pragul de semnificație

2.23. În ceea ce privește controalele vizând legalitatea și regularitatea plăților

aferente granturilor efectuate în cadrul PC7, întreprinderile comune au contractat
societăți de audit externe independente pentru a efectua audituri ex post la
beneficiari. În cazul plăților aferente granturilor efectuate de întreprinderile comune în
cadrul Orizont 2020, auditurile ex post sunt responsabilitatea Serviciului comun de
audit (CAS) din cadrul Comisiei, care externalizează aproximativ trei sferturi din
acestea unor societăți externe de audit. Toate întreprinderile comune au utilizat aceste
audituri ex post pentru a evalua legalitatea și regularitatea plăților lor aferente
granturilor.

2.24. În 2020, doar trei întreprinderi comune (IMI, FCH și ECSEL) au mai efectuat

plăți finale aferente granturilor în cadrul PC7. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post
disponibile la sfârșitul exercițiului 2020, IMI și FCH au raportat rate de eroare reziduală
care se situau sub pragul de semnificație de 2 %. În cazul ECSEL, diferențele
semnificative de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile
naționale de finanțare din statele participante nu permit să se calculeze o rată de
eroare reziduală unică pentru plățile din cadrul PC7. În consecință, Curtea a aplicat
pentru aceste plăți rata de eroare reziduală stabilită de DG RTD pentru întregul PC7,
rată care era de 3,51 % la sfârșitul exercițiului 2020. Dat fiind procentul scăzut din 2020
al plăților din PC7 (aproximativ 8,6 %), rata de eroare reziduală pentru totalul plăților
operaționale ale ECSEL efectuate în 2020 este, așadar, considerată a fi sub pragul de
semnificație.

2.25. În ceea ce privește plățile aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, toate

întreprinderile comune care pun în aplicare proiecte în cadrul acestui program au
raportat rate de eroare reziduală sub pragul de semnificație de 2 %, pe baza
rezultatelor auditurilor ex post ale CAS disponibile la sfârșitul anului 2020.

Auditul desfășurat de Curte la beneficiari cu privire la plățile aferente
granturilor efectuate în 2020 a evidențiat erori sistemice persistente
legate de costurile cu personalul declarate

2.26. Auditurile efectuate de Curte la beneficiari au confirmat erori sistemice,

legate în principal de costurile cu personalul declarate. Astfel de erori au fost raportate
în mod regulat și în urma auditurilor ex post ale CAS și ale auditorilor contractați de

44
acesta. În ceea ce privește plățile aferente granturilor din 2020, principalele surse de
eroare identificate au fost:
o

utilizarea unei metode greșite pentru calcularea costurilor cu personalul
declarate;

o

utilizarea unor tarife orare care nu se bazau pe un exercițiu financiar încheiat;

o

nerespectarea plafoanelor pentru orele lucrate în cadrul proiectului;

o

corectarea nejustificată, în perioada de raportare ulterioară, a costurilor cu
personalul deja declarate și acceptate;

o

declararea drept alte costuri directe a unor costuri care nu puteau fi atribuite în
mod direct proiectului;

o

declararea drept alte costuri directe a achizițiilor de la un alt beneficiar al
consorțiului; și

o

aplicarea unui curs de schimb greșit pentru conversia costurilor declarate în euro.

2.27. În ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente de

plăți aferente granturilor efectuate de întreprinderile comune, rezultatele auditului
Curții indică faptul că principala sursă de eroare o reprezintă costurile cu personalul și
că, în special, IMM-urile sunt mai expuse la erori decât alți beneficiari. Simplificarea în
continuare a normelor programului Orizont 2020 pentru declararea costurilor cu
personalul și reducerea incertitudinii juridice prin utilizarea în mai mare măsură
a opțiunilor simplificate în materie de costuri reprezintă o condiție prealabilă pentru
viitoarele programe-cadru de cercetare, în vederea stabilizării ratelor de eroare sub
pragul de semnificație.

Acțiunea 2
Întreprinderile comune ar trebui să își consolideze sistemele de control intern
pentru a face față riscului mai important inerent IMM-urilor și beneficiarilor noi.
De asemenea, întreprinderile comune sunt încurajate să extindă utilizarea
opțiunilor simplificate în materie de costuri.
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Deficiențe în aplicația informatică locală utilizată de F4E pentru
gestionarea contractelor

2.28. În martie 2020, ca răspuns la pandemia de COVID-19, utilizarea aplicației

informatice locale a F4E pentru gestionarea contractelor (DACC), limitată anterior la
gestionarea modificărilor contractelor, a fost extinsă pentru a îngloba gestionarea
contractelor noi. Deși această măsură a permis întreprinderii comune să mențină
continuitatea activității, F4E nu și-a aliniat pe deplin aplicațiile informatice locale la
procesele interne pentru delegări. Chiar dacă F4E a luat măsuri de atenuare pentru
a remedia situația, există încă deficiențe semnificative care trebuie soluționate, cum ar
fi utilizarea corespunzătoare a conturilor cu identitate virtuală și utilizarea
corespunzătoare a drepturilor și a delegărilor pentru autorizarea angajamentelor
juridice. În fine, de la implementarea sistemului DACC nu a mai fost efectuată nicio
validare a sistemului contabil al F4E.

Acțiunea 3
F4E trebuie să întreprindă acțiunile necesare cu privire la sistemul său informatic
local pentru gestionarea contractelor (DACC), cu scopul de a asigura alinierea
acestuia la procesele interne pentru delegări, precum și utilizarea corespunzătoare
a conturilor cu identitate virtuală. În plus, întreprinderea comună ar trebui să
procedeze la o validare a sistemului contabil.

Deficiențe în gestionarea personalului interimar și în
procedurile de achiziții publice
Lipsa unui efectiv suficient de personal statutar antrenează o recurgere
sporită la personal interimar

2.29. Lipsa unui efectiv suficient de personal statutar în întreprinderile comune

antrenează o recurgere sporită la personal interimar sau la lucrători contractați din
surse interne. Acest lucru prezintă riscuri deosebite care pot afecta în mod negativ
performanța generală a întreprinderii comune, de exemplu în ceea ce privește
păstrarea competențelor-cheie, canale neclare de asigurare a răspunderii de gestiune
și o eficiență mai scăzută a personalului.

2.30. De exemplu, Clean Sky a mărit în mod semnificativ raportul dintre personalul
interimar și cel statutar, de la 8 % în 2017 la 24 % în 2020, pentru sarcinile cu caracter
permanent (de exemplu, asistent în cadrul serviciului juridic, secretariat, asistent de
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comunicare și asistent responsabil de proiect). Un nivel ridicat de personal contractual
tinde să crească în mod semnificativ rata de rotație a personalului întreprinderii
comune și să destabilizeze și mai mult situația dotării cu personal.

2.31. În primul său an de funcționare, EuroHPC s-a concentrat în principal pe

procesele și sarcinile operaționale. Întrucât nevoia de personal administrativ esențial
nu a fost încă rezolvată, întreprinderea comună riscă să se confrunte cu deficiențe în
ceea ce privește gestiunea financiară, bugetară și a personalului și procesele de control
intern pentru plățile operaționale și pentru contribuțiile în natură. În plus, proporția
ridicată a personalului contractual (74 %) poate duce la un nivel semnificativ de rotație
a personalului în viitorul apropiat, sporind și mai mult riscurile pentru sistemele de
management ale întreprinderii comune.

Acțiunea 4
EuroHPC trebuie să ocupe posturile administrative esențiale necesare pentru
a asigura gestiunea financiară, bugetară și a personalului, precum și procesele sale
de control intern.

Utilizarea unei proceduri deschise de achiziții într-o situație de avantaj
din punctul de vedere al cunoștințelor

2.32. În 2020, FCH a lansat o procedură deschisă de achiziții pentru un contract-

cadru vizând punerea în aplicare a celei de a treia faze a proiectului de creare a unei
scheme de certificare pentru H2. Consorțiul care implementase deja primele două faze
ale proiectului și, prin urmare, se afla într-o situație de avantaj din punctul de vedere al
cunoștințelor, a fost singurul candidat care a depus o ofertă. Propunerea financiară din
cadrul acestei oferte era apropiată de valoarea maximă estimată a contractului
stabilită în caietul de sarcini.

Acțiunea 5
Într-o situație de avantaj din punctul de vedere al cunoștințelor, întreprinderile
comune sunt încurajate să efectueze studii de piață preliminare privind prețurile și
consultări prealabile cu alte întreprinderi de pe piață, pentru a permite o mai bună
estimare a prețului și cel mai bun raport preț-calitate.
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Întreprinderile comune nu utilizează pe deplin soluția informatică a
Comisiei de gestionare a achizițiilor publice electronice, iar F4E și-a
dezvoltat propriul portal

2.33. Regulamentul financiar al UE cere tuturor instituțiilor și organismelor UE,

inclusiv întreprinderilor comune, să conceapă și să implementeze soluții pentru
depunerea, stocarea și prelucrarea datelor prezentate în cadrul procedurilor de
atribuire și, în acest scop, să creeze un „spațiu unic pentru schimburi de date
electronice” destinat participanților. Pe această bază, Comisia dezvoltă în prezent
o soluție informatică de gestionare a achizițiilor publice electronice, care integrează
portalul Funding and Tenders și TED eTendering și unde toate procedurile publicate
sunt accesibile publicului. Soluția Comisiei oferă o abordare armonizată și practici
corporative consacrate pentru procesele de achiziții publice, sprijinindu-le prin
intermediul unei soluții electronice complet integrate. De exemplu, aceasta permite
contractanților potențiali acces electronic gratuit la toate documentele din cadrul
procedurii de ofertare, la specificațiile tehnice aferente, la anexe, la întrebări și
răspunsuri, la depunerea electronică a ofertelor, la evaluarea ofertelor și la atribuirea
finală a contractului (contractelor). Soluția găzduiește deja proceduri deschise și
proceduri restrânse (inclusiv accelerate), proceduri cu valoare medie și scăzută și
proceduri negociate excepționale pentru instituțiile și organele UE, inclusiv pentru
întreprinderile comune.

2.34. Clean Sky, FCH și S2R au utilizat soluția informatică a Comisiei pentru

procedurile lor deschise de achiziții în 2020, iar IMI și SESAR au început să o utilizeze în
primele luni ale anului 2021. BBI și ECSEL nu au planificat însă să utilizeze toate
modulele platformei, din cauza numărului redus de proceduri de achiziții cu valoare
ridicată pe care le derulează.

2.35. F4E utilizează propriul instrument de achiziții publice electronice, care nu

este sincronizat pe deplin cu soluția informatică a Comisiei. Viitoarele îmbunătățiri ale
instrumentului de achiziții publice electronice al F4E ar putea duce la suprapuneri
inutile cu eforturile de dezvoltare și cu investițiile Comisiei. Acest lucru nu ar sprijini
principiul unui „spațiu unic pentru schimburi de date electronice” pentru participanți,
astfel cum se prevede în Regulamentul financiar al UE.
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Acțiunea 6
Întreprinderile comune sunt invitate să se alăture soluției Comisiei de gestionare
a achizițiilor publice electronice, în conformitate cu principiul unui „spațiu unic
pentru schimburi de date electronice” prevăzut de Regulamentul financiar al UE,
asigurând astfel faptul că procedurile lor de achiziții sunt deschise unei concurențe
cât mai largi posibil.
F4E ar trebui să coordoneze viitoarele îmbunătățiri ale instrumentului său de
achiziții publice electronice cu eforturile de dezvoltare și cu investițiile Comisiei.

Întreprinderile comune au valorificat sinergiile pentru a depăși
criza provocată de pandemia de COVID‐19 în 2020
Metodologia utilizată pentru analiza Curții

2.36. În 2020, Curtea a analizat măsurile luate de întreprinderile comune pentru

a asigura continuitatea activității în timpul pandemiei de COVID‐19, precum și posibilul
impact al acesteia asupra serviciilor furnizate. Figura 2.3 indică domeniile pe care s‐a
axat analiza Curții. Analiza s‐a bazat pe datele financiare disponibile în sistemul central
de informații financiare al Comisiei privind contabilitatea pe bază de angajamente
(ABAC) și în platforma de gestionare electronică a granturilor (COMPASS). Datele au
fost completate cu interviuri realizate cu personalul întreprinderilor comune și cu
o analiză a documentelor acestora. Constatările au un caracter mai degrabă analitic și
descriptiv decât de evaluare. Prin urmare, Curtea nu formulează recomandări, ci pune
mai degrabă accentul pe bunele practici. EuroHPC nu a fost inclusă în această analiză
deoarece a început să funcționeze autonom abia în septembrie 2020.
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Figura 2.3 – Domeniile pe care s-a axat Curtea

Pregătirea pentru
situații de criză și
implementarea
măsurilor de asigurare
a continuității
activității

Capacitatea
decizională,
activitățile de zi
cu zi

Măsuri pentru
a sprijini starea de
bine și reziliența
personalului

Desfășurarea
activităților
operaționale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Întreprinderile comune au cooperat îndeaproape pentru a asigura
continuitatea activității în contextul pandemiei de COVID-19

2.37. Întreprinderile comune cu sediul la Bruxelles (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH,

ECSEL, BBI și S2R) au reușit în mare măsură să depășească impactul pandemiei de
COVID-19, în pofida dimensiunii lor reduse și a resurselor limitate, datorită cooperării
strânse de care au dat dovadă pentru a asigura o pregătire comună la începutul
pandemiei, în martie 2020.

2.38. Întrucât Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R sunt situate în aceeași clădire,

acestea au adoptat un plan comun de continuitate a activității în ianuarie 2019,
inclusiv un plan comun în domeniul IT de recuperare în caz de dezastru, care a fost
actualizat în februarie 2020. SESAR și F4E au adoptat în 2016 și, respectiv, în 2017,
propriile documente vizând gestionarea continuității activității, pe care le-au actualizat
în 2019. Planurile se bazează pe evaluări ale riscurilor și pe planificarea scenariilor și
constituie o parte esențială a cadrului de control intern al întreprinderilor comune
(a se vedea caseta 2.2).
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Caseta 2.2
Plan comun de continuitate a activităților pentru Clean Sky, IMI, FCH,
ECSEL, BBI și S2R
Principalele informații de bază
privind continuitatea
activității:

Principiile privind continuitatea
activității:
o

definiție și sferă;

o

lista angajaților cu funcții
critice;

sinteza funcțiilor și a procedurilor
critice și esențiale;

o

sferă de acoperire și scenarii;

comunicare (în funcție de
scenariu).

o

formare și sensibilizare;

o

testare.

o

detaliile de contact în
situațiile de urgență;

o
o

Reacție și răspuns:
o

responsabili cu
continuitatea activității;

o

lista dependențelor legate
de infrastructurile comune.

Planul în domeniul IT de recuperare
în caz de dezastru:
o

integralitatea operațiunilor într-o
locație prevăzută în caz de
urgență;

o

restabilirea operațiunilor inițiale;

o

site de backup al DG RTD.

Sursa: Planul comun de asigurare a continuității activității pentru întreprinderile comune.

2.39. Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R testaseră deja în ianuarie 2019 un plan

comun în domeniul IT de recuperare în caz de dezastru, axându-se pe:
o

disponibilitatea locației și accesul la un birou de rezervă;

o

disponibilitatea infrastructurii informatice (hardware și software);

o

funcționarea conturilor EU Login și accesul de la distanță la aplicații.

Rezultatele testului au fost analizate și au fost elaborate soluții pentru problemele
detectate.

2.40. Astfel, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, toate întreprinderile

comune dispuneau de un plan de continuitate a activității actualizat și aprobat oficial
(a se vedea figura 2.4).
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Figura 2.4 – Toate întreprinderile comune aprobaseră planul de
continuitate a activității

La începutul pandemiei de COVID-19,
toate întreprinderile comune
dispuneau de planuri aprobate pentru
asigurarea continuității activității

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

2.41. În martie 2020, sub coordonarea ECSEL, toate întreprinderile comune cu

sediul la Bruxelles au efectuat un test de rezistență pentru a-și evalua capacitățile
informatice necesare pentru telemuncă, plecând de la premisa că întregul personal va
lucra de la distanță pentru o anumită perioadă. Grație acestei măsuri, întregul personal
al întreprinderilor comune a putut trece rapid la telemuncă începând din
18 martie 2020, data la care guvernul belgian a introdus restricții legate de prezența
fizică la locul de muncă. F4E a efectuat teste similare în martie 2020, telemunca
devenind regula generală în toate locațiile F4E (Barcelona, Cadarache și Garching) de la
începutul pandemiei.

Întreprinderile comune și-au coordonat acțiunile de atenuare și au
asigurat guvernanța

2.42. Un alt factor care explică succesul întreprinderilor comune de la Bruxelles

a fost coordonarea acțiunilor cu scopul de a depăși constrângerile lor inerente, în
special dimensiunea lor redusă și resursele limitate.

2.43. Directorii acestor întreprinderi comune au organizat reuniuni săptămânale

pentru a discuta implicațiile pandemiei, riscurile pentru operațiuni și o abordare
comună de atenuare a acestora. Reuniuni similare au fost organizate de șefii
administrațiilor și de cei ai structurilor de audit intern. În mai 2020, pentru a garanta
siguranța angajaților care trebuiau să lucreze de la birou, întreprinderile comune au
lansat o achiziție comună de materiale de protecție, condusă de IMI.

2.44. În fine, consiliile de conducere ale întreprinderilor comune s-au adaptat rapid

la pandemia de COVID-19, organizând reuniuni la distanță și menținând în 2020 un
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ritm de adoptare a deciziilor similar cu cel din 2019. Numărul reuniunilor consiliilor de
conducere a rămas stabil, cu 27 reuniuni în 2020 (25 în 2019). Numărul deciziilor
adoptate de consiliile de conducere în 2020 a fost de 110 decizii (108 decizii în 2019).

Întreprinderile comune și-au îndeplinit obligația de protejare
a personalului, …

2.45. Pentru a oferi personalului un sprijin adecvat cu privire la modul optim de

abordare a noilor provocări aduse de pandemia de COVID-19, întreprinderile comune
de la Bruxelles au introdus un program de formare axat pe starea de bine și pe
reziliență. În octombrie 2020, personalul tuturor acestor întreprinderi comune
a participat la cursul intitulat „Coping in a time of COVIDD”, inițiat de SESAR și moderat
de un instructor profesionist autorizat. Formarea a inclus sesiuni de discuții libere,
pentru a le permite participanților să facă schimb de opinii cu privire la condițiile lor de
muncă.

2.46. Pentru a-și sprijini și informa personalul în timpul pandemiei de COVID-19,

directorii întreprinderilor comune au organizat reuniuni online periodice, care
includeau timp alocat pentru întrebările adresate de personal. Frecvența reuniunilor
online a variat de la o întreprindere comună la alta și în funcție de intensitatea
pandemiei, de la o dată pe săptămână la o dată pe lună. Mai jos, în caseta 2.3, Curtea
prezintă câteva exemple de măsuri comune observate în cadrul întreprinderilor
comune în ceea ce privește sprijinirea personalului în această perioadă.
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Caseta 2.3
Măsuri de sprijin luate de întreprinderile comune pentru a asigura
starea de bine și reziliența personalului
Comunicări și mesaje
periodice, inclusiv
reuniuni online periodice
cu ansamblul personalului

Formare pe tema rezilienței,
intitulată „Coping in a time of
COVID”, destinată tuturor
angajaților întreprinderii comune
pentru a le da posibilitatea
de a face schimb de opinii cu
privire la condițiile de muncă

Mediul IT a fost adaptat
rapid, pentru a se asigura
o utilizare optimă
a tehnologiei virtuale și
pentru a permite
telemunca

Reuniuni online de
socializare, de exemplu
„ruleta de video chat”

Mai multe sondaje realizate
în rândul personalului,
pentru a pune la dispoziția
conducerii un feedback cu
privire la munca în timpul
pandemiei de COVID-19

Contribuții financiare
pentru echipamente de
birou, cu scopul de
a contribui la crearea unui
spațiu de birou adecvat la
domiciliu

Garantarea unui mediu
de lucru sigur în caz de
nevoie, prin furnizarea de
echipamente de protecție
(măști, distribuitoare de
gel dezinfectant), curățenia
birourilor, informații
privind distanțarea socială
și alte măsuri de protecție

Oferte de programe de
well-being: webinare
privind starea de bine fizică
și psihologică, exerciții de
meditație, mindfulness,
sesiuni individuale de
îndrumare etc.

Sesiune specială de
brainstorming pentru
a identifica eventuale noi
riscuri emergente legate
de COVID-19, cu prezența
și participarea întregului
personal

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

2.47. Pentru a obține feedback din partea personalului cu privire la condițiile de

muncă în timpul pandemiei de COVID-19, cinci întreprinderi comune (SESAR, Clean Sky,
IMI, ECSEL și BBI) au efectuat sondaje în rândul personalului în perioada aprilienoiembrie 2020. Acestea s-au axat în principal pe două aspecte: condițiile de muncă,
cum ar fi disponibilitatea și funcționarea echipamentelor informatice și sprijinul
furnizat de conducere, precum și experiențele personale în contextul izolării (de
exemplu, nivelul de interacțiune cu colegii, nivelurile de stres cauzate de o schimbare
a volumului de muncă etc.). Rezultatele sondajului au arătat că majoritatea angajaților
întreprinderii comune erau mulțumiți de leadershipul arătat și de sprijinul oferit de
conducere și nu s-a confruntat cu probleme considerabile de natură informatică,
considerând totodată că eficacitatea continuității activității a fost ridicată.

2.48. Deși majoritatea respondenților considerau că gestionau bine situația, au fost
raportate unele experiențe negative legate de telemuncă, în special sentimentul că
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trebuie să fie disponibili în permanență, dificultățile în menținerea unui echilibru
corect între viața profesională și cea privată, precum și problemele legate de îngrijirea
copiilor și de școlarizarea la domiciliu.

… fapt care a contribuit la stabilitatea efectivelor de personal în timpul
crizei

2.49. Pandemia de COVID-19 nu a avut un impact măsurabil asupra efectivelor de

personal sau asupra ratelor posturilor vacante în cadrul întreprinderilor comune. În
ceea ce privește întreprinderile comune cu sediul la Bruxelles, efectivele de personal
au continuat să crească ușor, cu 1,3 % în 2020, procent comparabil cu cifrele din anii
anteriori (+ 2,2 % în 2019 și + 2,2 % în 2018). Efectivul de personal al F4E a continuat să
scadă ușor, cu 0,9 % în 2020, procent care este de asemenea comparabil cu cifrele din
anii anteriori (- 0,7 % în 2019 și - 1,6 % în 2018). Ratele posturilor vacante în cadrul
întreprinderilor comune au urmat aceeași tendință și au crescut ușor în cazul
întreprinderilor comune cu sediul la Bruxelles, dar au scăzut în cazul F4E.

2.50. Întreprinderile comune de la Bruxelles urmează în prezent Planul de acțiune

al Comisiei pentru revenirea treptată la birou. Acesta (a se vedea caseta 2.4) include
măsuri de ieșire din criză, cum ar fi reîntoarcerea treptată a personalului la birou.
Abordarea graduală permite înăsprirea sau relaxarea condițiilor, în funcție de evoluția
pandemiei. Punerea în aplicare a măsurilor de intervenție/ieșire din criză este menită
să urmeze recomandările și instrucțiunile autorităților naționale și regionale din
domeniul sănătății, precum și evaluările riscurilor și orientările transmise de Comisia
Europeană.
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Caseta 2.4
Etapele revenirii la birou
ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Munca la distanță ca
regulă generală

Prima relaxare
prudentă a izolării

Ieșirea progresivă
din izolare

Ieșirea totală din
izolare:
o „nouă normalitate”

Regulă: telemuncă +
întoarcerea limitată,
prudentă și pe bază de
voluntariat la birou, în
ture.

Regulă: sistemul
generalizat în ture este
regula, existând
flexibilitate pentru
munca la
distanță. Telemunca
rămâne regula numai
pentru anumite
categorii de personal.

Regulă: prezența la
birou este regula. Pe
baza lecțiilor învățate,
vor fi avute în vedere
noi norme generale
privind telemunca. Se
creează capacitățile
necesare în domeniul
IT.

Toți membrii
personalului sunt
împărțiți în două
echipe, care lucrează în
ture săptămânale.
Sistemul de ture
introdus în etapa 1 se
aplică în mod implicit
întregului personal. Se
aplică posibilități ample
de telemuncă.

Circumstanțe speciale:

Condiții de muncă:
Regulă: telemunca
Circumstanțe speciale:
personalul cu funcții
critice/esențiale care
nu își poate îndeplini
sarcinile de la distanță.
Acești angajați
alternează prezența la
birou cu telemunca în
ture de câte
o săptămână. Angajații
cu funcții
critice/esențiale care
au probleme de
sănătate (sau care
locuiesc împreună cu
o persoană vulnerabilă)
sunt scutiți de prezența
la birou.

La fel ca în etapa 0, plus
un număr mic de colegi
din fiecare unitate (nu
mai mult de 10-20 %)
sunt autorizați să
lucreze de la birou, pe
bază de voluntariat și în
ture săptămânale, cu
condiția ca distanțarea
fizică și alte măsuri de
siguranță să poată fi
respectate. Telemunca
rămâne regula
generală, în special
pentru angajații mai
expuși riscului din
cauza stării lor de
sănătate.

persoanelor mai
expuse riscului din
cauza stării lor de
sănătate li se pot oferi
condiții speciale de
telemuncă.

Sursa: Planul de acțiune al Comisiei pentru revenirea treptată la birou.

În pofida pandemiei de COVID-19, întreprinderile comune au continuat
să acorde granturi …

2.51. În pofida situației dificile, angajamentele bugetare ale întreprinderilor

comune din cadrul programului Orizont 2020 pentru acordurile de grant au rămas
stabile, la 889,2 milioane de euro în 2020 (855,6 milioane de euro în 2019). În cazul
F4E, achizițiile pentru activități operaționale au fost menținute într-un ritm similar, iar
angajamentele bugetare pentru contractele operaționale au crescut de la
670,5 milioane de euro în 2019 la 826,1 milioane de euro în 2020.

2.52. IMI a avut o contribuție importantă la răspunsul european comun la

pandemia de COVID-19, coordonat de Comisie. Această întreprindere comună
a realocat 45 de milioane de euro din bugetul său pe 2020 pentru o cerere de
propuneri accelerată lansată în martie 2020, axată pe dezvoltarea tratamentelor și
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a diagnosticării pentru combaterea infecțiilor cu coronavirusul. Fondurile suplimentare
din cadrul Orizont 2020 furnizate de Comisie au majorat valoarea cererii de propuneri
la 72 de milioane de euro. Cele peste 140 de propuneri primite au fost evaluate de la
distanță și în timp record, în urma unor modificări semnificative aduse procesului
utilizat în mod obișnuit de întreprinderea comună pentru a evalua cererile de
propuneri. Opt proiecte (trei privind tratamentele și cinci privind diagnosticarea), care
mobilizau peste 115 milioane de euro, au fost selectate pentru încheierea de acorduri
de grant și au demarat înainte de vara anului 2020.

2.53. În plus, pentru întreprinderile comune care pun în aplicare acțiuni din cadrul

programului Orizont 2020, durata medie a procedurilor de acordare a granturilor
(TTG), și anume perioada cuprinsă între termenul-limită pentru prezentarea
propunerilor și semnarea acordurilor de grant, a rămas stabilă, cu o medie de 220 de
zile în 2020 (221 de zile în 2019)16. Această valoare se situa cu mult sub perioada
maximă permisă de opt luni sau aproximativ 240 de zile specificată în normele de
participare la programul Orizont 2020 17 (a se vedea figura 2.5). O astfel de
performanță se explică în principal prin eforturile considerabile ale întreprinderilor
comune de a institui la timp procedurile adecvate necesare pentru evaluarea de la
distanță a propunerilor de către experți externi.

16

Datele iau în considerare toate cererile de propuneri ale întreprinderilor comune din cadrul
Orizont 2020 publicate în anul N-1, împreună cu acordurile de grant respective semnate în
anul N.

17

Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru
„Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” (JO L 347,
20.12.2013, p. 81).

57

Figura 2.5 – Durata medie a procedurilor de acordare a granturilor (în
zile)
240

220

200
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

… și să efectueze plăți către beneficiarii lor

2.54. În 2020, întreprinderile comune din cadrul programului Orizont 2020 și F4E

au menținut o dinamică a plăților pentru activitățile lor operaționale similară cu cea
din ultimii patru ani (a se vedea figura 2.6). În ceea ce privește întreprinderile comune
din cadrul Orizont 2020, plățile totale pentru activitățile operaționale au scăzut doar
ușor, de la 847,1 milioane de euro în 2019 la 827,8 milioane de euro în 2020. În cazul
F4E, plățile operaționale pentru contracte au crescut de la 681,3 milioane de euro în
2019 la 741,1 milioane de euro în 2020.
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Figura 2.6 – Plățile operaționale efectuate de întreprinderile comune (în
mii de euro)
Întreprinderile comune care
țin de programul Orizont 2020
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

2.55. În pofida dificultăților întâmpinate în menținerea proceselor de control intern

în condiții de telemuncă, în special în ceea ce privește plățile operaționale
intermediare și finale aferente granturilor și plățile din cadrul contractelor complexe,
numărul plăților efectuate cu întârziere a fost redus de la 8 % în medie în 2019 la 6 % în
medie în 2020 (a se vedea figura 2.7).
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Figura 2.7 – Reducerea numărului de plăți efectuate cu întârziere (media
pentru toate întreprinderile comune) ca procent din numărul total anual
de operațiuni de plată aprobate
16 %

12 %

8%

4%

0%

2017

2018

2019

2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune.

Unele întreprinderi comune au raportat întârzieri generale în activitățile
lor din cadrul Orizont 2020 din cauza pandemiei de COVID-19

2.56. ECSEL a raportat că unii beneficiari au întâmpinat dificultăți în finalizarea

proiectelor lor demonstrative și au solicitat o prelungire a perioadei de implementare.
Controalele și examinările cu privire la proiecte au fost afectate de aceleași
constrângeri cauzate de restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

2.57. S2R a estimat o întârziere generală de aproximativ două-șase luni pentru

proiectele care necesitau activități de colaborare în diferite situri din Europa. Aceste
proiecte au suferit întârzieri din cauza restricțiilor de călătorie sau a altor limitări
impuse din cauza pandemiei. În plus, validările pe teren planificate inițial nu au putut
avea loc din cauza restricțiilor legate de pandemie.

2.58. Clean Sky anticipa o întârziere generală de aproximativ patru-șase luni în

punerea în aplicare a programului său din cadrul Orizont 2020. Ca urmare a pandemiei
de COVID-19, s-au înregistrat o încetinire a acordurilor de grant încheiate cu partenerii
și o execuție insuficientă a acordurilor de grant din perioada 2018-2019. Aceasta din
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urmă a condus în 2020 la recuperări semnificative ale prefinanțărilor plătite în exces. Sa ajuns astfel la o creștere a bugetului disponibil pentru plăți operaționale (venituri
alocate) în 2020, ceea ce a afectat negativ rata de execuție a bugetului de plăți
operaționale al întreprinderii comune.

2.59. SESAR a răspuns impactului grav al pandemiei de COVID-19 asupra

membrilor săi din industria aviatică printr-o serie de măsuri bugetare (cum ar fi
creșterea ratelor de prefinanțare pentru acordurile de grant și amânarea contribuțiilor
în numerar la costurile administrative ale întreprinderii comune), cu scopul de a le
asigura o îmbunătățire imediată a fluxului de numerar.

2.60. În cazul unor întreprinderi comune (Clean Sky, IMI, FCH și EuroHPC), impactul

pandemiei de COVID-19 asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, misiuni,
reuniuni, evenimente și alte servicii a redus în mod semnificativ ratele de execuție
pentru bugetul de plăți administrative pe 2020, care reprezenta aproximativ 2-3 % din
bugetul total disponibil pentru plăți în 2020.

Activitățile F4E legate de proiectul ITER au suferit întârzieri

2.61. F4E a raportat că mulți dintre furnizorii săi au fost afectați de pandemia de

COVID-19 și de restricțiile aferente. Această întreprindere comună a estimat că, la
sfârșitul anului 2020, pandemia cauzase întârzieri de până la patru luni pentru unele
livrări, ceea ce a dus la o creștere a costurilor de aproximativ 47 de milioane de euro (la
valorile din 2008) pentru livrabilele F4E din cadrul proiectului ITER.

2.62. Comisia a efectuat un sondaj online în octombrie 2020 pentru a înțelege

repercusiunile pandemiei de COVID-19 asupra întreprinderilor implicate în proiectul
ITER și măsura în care participarea lor la ITER le-a ajutat să își revină.

2.63. După cum se arată în caseta 2.5, participarea la proiectul ITER a avut un

impact măsurabil (în ceea ce privește personalul și cifra de afaceri) asupra
întreprinderilor care au răspuns la sondaj. Pentru două treimi dintre respondenți,
pandemia a avut un impact negativ, cum ar fi întârzieri (70 %), și a scăzut cererea, ceea
ce a avut consecințe financiare negative (50 %). Pe de altă parte, 31 % dintre
respondenți au fost de acord că implicarea lor în proiectul ITER a sporit rezistența
întreprinderii lor la consecințele crizei.
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Caseta 2.5
Impactul pandemiei de COVID-19 asupra activităților curente ale
întreprinderilor implicate în proiectul ITER

Unele întreruperi și întârzieri minore

Perturbări majore

Menținerea activităților obișnuite

Nu s-a putut efectua o evaluare

Încetarea tuturor activităților
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Sursa: raport elaborat în urma unui sondaj al UE și intitulat ITER and COVID-19: Understanding the
situation of companies involved in the project, decembrie 2020.

Întreprinderile comune dau curs constatărilor de audit
formulate în anii anteriori

2.64. În majoritatea cazurilor, întreprinderile comune au întreprins acțiuni

corective pentru a da curs observațiilor formulate în rapoartele anuale specifice ale
Curții din anii anteriori. Mai multe detalii cu privire la aceste observații pot fi găsite în
anexele la opiniile prezentate în capitolul 3.

2.65. În ceea ce privește cele 19 observații cărora nu li se dăduse curs până la

sfârșitul exercițiului 2019, în figura 2.8 se arată că în 2020 au fost întreprinse acțiuni
corective care au permis închiderea a 16 observații (84 %). Pentru restul de
3 observații (16 %), fie nu fuseseră demarate acțiuni corective, fie astfel de acțiuni se
aflau în desfășurare la sfârșitul exercițiului 2020 18.

18

Notă: pentru SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL și S2R, toate observațiile din anii anteriori
au fost închise ca urmare a acțiunilor corective implementate de întreprinderile comune în
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Figura 2.8 – Eforturile depuse de întreprinderile comune pentru a da curs
observațiilor formulate în anii anteriori
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

perioada în care a avut loc auditul privind exercițiul 2020. Pentru EuroHPC, 2020 a fost
primul an de audit.

0,00
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Rezultate de audit din alte documente
recente publicate de Curte cu privire la
întreprinderile comune
2.66. Pe lângă raportul de audit anual privind conturile anuale ale întreprinderilor

comune, Curtea a publicat, în cursul anului 2020, o serie de rapoarte speciale de audit
și de documente de analiză în care se face referire la întreprinderile comune (a se
vedea figura 2.9).
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Figura 2.9 – Rezultate de audit din alte documente recente publicate de Curte care fac referire la întreprinderile comune
și/sau la activități de cercetare
Documentul de analiză nr. 1/2021 al Curții de Conturi
Europene:
Contribuția inițială a UE la răspunsul în materie de sănătate
publică adus la pandemia de COVID-19

Raportul special nr. 19/2020 al Curții de Conturi Europene:
Digitalizarea industriei europene: o inițiativă ambițioasă, al
cărei succes depinde de angajamentul de durată al UE, al
statelor membre și al întreprinderilor

Raportul special nr. 2/2020 al Curții de Conturi Europene:
Instrumentul pentru IMM-uri în acțiune: un program eficace și
inovator, dar care se confruntă cu unele provocări

La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat
COVID-19 drept pandemie. Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene încredințează UE doar un rol de sprijin și de
coordonare în domeniul sănătății publice, care rămâne în primul
rând o competență a statelor membre.

Deși transformarea digitală este esențială pentru
competitivitatea a numeroase întreprinderi din UE, acestea nu
valorifică pe deplin tehnologiile avansate pentru a inova.
În acest context, Comisia a lansat în 2016 inițiativa privind
digitalizarea industriei europene, cu scopul de a consolida
competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale.

Instrumentul pentru IMM-uri a fost creat prin programul-cadru
pentru cercetare Orizont 2020 cu scopul de a sprijini inovarea în
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Obiectivul său este de a
dezvolta și de a valorifica potențialul întreprinderilor de acest tip
prin acoperirea deficitului de finanțare pentru proiecte în stadiu
de început cu risc ridicat și prin accelerarea comercializării în
sectorul privat a rezultatelor cercetării. Instrumentul se
adresează IMM-urilor inovatoare din UE și din 16 țări asociate.
Dispunând de un buget total de 3 miliarde de euro pentru
perioada 2014-2020, instrumentul oferă finanțări
nerambursabile pentru întreprinderi cu un potențial ridicat.

Curtea a examinat răspunsul inițial al UE la acțiunile legate de
pandemie întreprinse în perioada 3 ianuarie-30 iunie 2020,
axându-se pe utilizarea cadrului UE pentru abordarea
amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, pe acțiunile
suplimentare întreprinse de UE pentru a sprijini furnizarea de
echipamente medicale de protecție și pe sprijinul acordat de UE
pentru dezvoltarea de teste și vaccinuri împotriva COVID-19.
Comisia a încurajat schimbul de informații între statele membre
și a sprijinit acțiuni precum cercetarea legată de COVID-19 și
acordurile de achiziție anticipată de vaccinuri. Întreprinderea
comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)
a lansat, de asemenea, o cerere de propuneri privind tratamente
și teste pentru COVID-19.
Curtea a evidențiat unele provocări cu care se confruntă UE în
sprijinirea răspunsului adus de statele membre la COVID-19, cum
ar fi crearea unui cadru adecvat pentru amenințările
transfrontaliere la adresa sănătății, facilitarea furnizării de
echipamente adecvate și sprijinirea dezvoltării de vaccinuri.

Mai multe detalii privind concluziile auditului, recomandările
aferente și răspunsurile entității auditate pot fi consultate pe
site-ul Curții, eca.europa.eu.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Curtea a examinat cât de eficace a fost UE în sprijinirea atât
a strategiilor naționale de digitalizare a industriei, cât și
a centrelor de inovare digitală, verificând de asemenea dacă
statele membre și Comisia implementau în mod eficace strategia
de digitalizare a industriei europene.
S-a constatat că strategia Comisiei de digitalizare a industriei
europene era bine fundamentată și beneficia de susținerea
statelor membre, dar nu conținea informații cu privire la efectele
preconizate și nici indicatori de rezultat și valori-țintă. Din acest
motiv, este mai dificil pentru Comisie și pentru statele membre
să își direcționeze mai bine activitățile și să își maximizeze
influența, iar acestea din urmă nu au fost încurajate să aloce
fonduri ESI pentru această inițiativă.
Curtea recomandă Comisiei să ofere sprijin statelor membre în
vederea identificării deficitelor lor de finanțare și a îmbunătățirii
monitorizării și, împreună cu acestea, să ia măsuri suplimentare
pentru atingerea nivelurilor adecvate de conectivitate în bandă
largă.
Mai multe detalii privind concluziile auditului, recomandările
aferente și răspunsurile entității auditate pot fi consultate pe
site-ul Curții, eca.europa.eu.

Curtea a examinat dacă acesta a vizat tipul adecvat de IMM-uri și
a asigurat o acoperire geografică largă, dacă procesul de selecție
a fost eficace și dacă Comisia a monitorizat în mod adecvat
instrumentul.
Curtea a constatat că Instrumentul pentru IMM-uri oferă un
sprijin eficace IMM-urilor pentru dezvoltarea proiectelor lor de
inovare, dar a identificat un risc în faptul că acesta finanțează
unele întreprinderi care ar fi putut fi finanțate de piață și
a observat că participarea la instrument variază simțitor de la
o țară participantă la alta, iar faptul că propunerile nereținute
sunt depuse din nou erodează în mod semnificativ și tot mai mult
resursele consacrate gestionării și evaluării, fără să aducă
o valoare adăugată.

Mai multe detalii privind concluziile auditului, recomandările
aferente și răspunsurile entității auditate pot fi consultate pe
site-ul Curții, eca.europa.eu.
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Răspunsurile întreprinderilor comune la
capitolul 2
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32 și 2.58
Întreprinderile comune iau act în mod corespunzător de aceste observații. Înțelegem că
observațiile sunt relevante pentru fiecare întreprindere comună în parte și nu ridică
probleme transversale. Rămânem prudente și luăm act de lecțiile învățate.
2.18
În opinia noastră, nu există un asemenea risc, deoarece întreprinderile comune au pus în
aplicare un proces de validare specific pentru IKAA, care constă în asigurarea contribuției
activităților suplimentare la obiectivele fiecărei întreprinderi comune și în certificarea
valorilor raportate de către auditori independenți, în conformitate cu regulamentele
întreprinderilor comune.
2.34
Întreprinderile comune BBI și ECSEL consideră că aplicarea integrală a soluției de achiziții
publice electronice (eProcurement) nu se justifică din cauza numărului extrem de mic de
proceduri de achiziții publice cu valoare mare și a cerințelor juridice specifice. Ambele
întreprinderi comune intenționează să ia din nou în calcul utilizarea sa în cazul în care
condițiile viitoare justifică acest lucru.
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Capítulo 3
Declarațiile de asigurare
cu privire la întreprinderile comune ale UE
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3.1. Informații în sprijinul declarațiilor
de asigurare
Baza pentru opinii

3.1.1. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale

de audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care
revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea
intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Curtea își desfășoară
activitatea în mod independent în conformitate cu Codul etic pentru profesioniștii
contabili al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul
IESBA) și cu respectarea cerințelor etice relevante pentru auditul său și și-a îndeplinit
celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și Codului IESBA. Curtea
consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru
a sta la baza opiniei sale.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu
guvernanța

3.1.2. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentele financiare

ale întreprinderilor comune, conducerea acestora este responsabilă de întocmirea și
de prezentarea conturilor lor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul
public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea,
implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are,
în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare
și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu cadrul de
reglementare care li se aplică.

3.1.3. În procesul de întocmire a conturilor, conducerea este responsabilă de

evaluarea capacității întreprinderii comune în cauză de a-și continua activitatea,
prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând
principiul contabil al continuității activității, cu excepția cazului în care intenționează să
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lichideze entitatea sau să oprească operațiunile sau nu are nicio altă soluție realistă
decât aceea de a face acest lucru.

3.1.4. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea
procesului de raportare financiară al întreprinderilor comune.

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor și
al operațiunilor subiacente

3.1.5. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă

referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor
întreprinderilor comune și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu
legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și
Consiliului declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. O asigurare
rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că
auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări sau neconformități
semnificative. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt
considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea
influența, în mod individual sau agregat, deciziile economice pe care utilizatorii
conturilor le pot lua pe baza acestora.

3.1.6. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică contribuțiile primite de la

Comisie, de la alți parteneri sau de la țările participante și evaluează procedurile
instituite de întreprinderile comune pentru colectarea altor venituri, dacă este cazul.

3.1.7. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la

momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. Examinarea
acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea achiziționării de
active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în
avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează
justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar întreprinderea comună acceptă
această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, indiferent dacă acest
lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.
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3.1.8. În conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul

profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De
asemenea:
—

Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor și
riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative cu
cerințele cadrului juridic aplicabil al Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau
neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Curtea concepe
și desfășoară proceduri de audit care să abordeze riscurile respective și obține
probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opiniile sale.
Riscul de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități semnificative
cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări sau
a unei neconformități semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate
presupune coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea
controalelor interne.

—

Curtea ia în considerare controalele interne relevante pentru audit în vederea
elaborării de proceduri de audit adecvate în raport cu circumstanțele, dar nu în
scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern.

—

Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de conducere
și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de
informații realizate de către aceasta.

—

Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către
conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și determină, pe
baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu
privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative
privind capacitatea întreprinderii comune în cauză de a-și continua activitatea. În
cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine semnificativă,
Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra prezentărilor aferente de
informații din conturi sau, în cazul în care aceste informații prezentate sunt
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau
condiții ulterioare pot determina o entitate să nu își mai desfășoare activitatea în
baza principiului continuității activității.

—

Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor,
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă în mod fidel
operațiunile și evenimentele subiacente.
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—

Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile
financiare ale întreprinderilor comune cu scopul de a exprima o opinie referitoare
la conturi și la operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de
coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga
responsabilitate pentru opiniile sale de audit.

—

Curtea ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern
independent cu privire la conturile întreprinderilor comune, în conformitate cu
prevederile articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul financiar al UE 19.

3.1.9. Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată

a auditului și programarea acestuia în timp, precum și constatările principale ale
auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controalelor interne pe care Ie
identifică pe parcursul acestuia.

3.1.10. Dintre aspectele discutate cu întreprinderile comune, Curtea stabilește

care au fost chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor aferente
perioadei curente și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului. Curtea
descrie aceste aspecte în raportul său, cu excepția cazului în care legile sau
reglementările interzic prezentarea publică a aspectului respectiv sau cu excepția
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu ar
trebui comunicat în raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că
beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de consecințele negative ale acestei
comunicări.

19

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
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Întreprinderi comune care
implementează programe-cadru ale UE
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Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian în
contextul cerului unic european (SESAR)

3.2. Întreprinderea comună de
cercetare în domeniul managementului
traficului aerian în contextul cerului
unic european (SESAR)
Introducere

3.2.1. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului

aerian în contextul cerului unic european [denumită în continuare „întreprinderea
comună SESAR” (Single European Sky Air Traffic Management Research)], cu sediul la
Bruxelles, a fost înființată în februarie 2007 pentru o perioadă de opt ani 20 (SESAR 1).
În luna iunie 2014, Consiliul a modificat regulamentul de înființare și a prelungit durata
de viață a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Întreprinderea comună SESAR este un parteneriat public-privat al cărui

obiectiv constă în dezvoltarea unui sistem modernizat de management al traficului
aerian (Air Traffic Management – ATM) în Europa. Membrii fondatori sunt Uniunea
Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană (DG MOVE), și Organizația
Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol)22. În urma unei cereri de

20

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei
întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru
gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 64, 2.3.2007, p. 1), modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 1361/2008 al Consiliului (JO L 352, 31.12.2008, p. 12).

21

Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru
realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian
(SESAR) în ceea ce privește prelungirea datei de existență a întreprinderii comune până în
2024 (JO L 192, 1.7.2014, p. 1).

22

Eurocontrol este o organizație internațională deținută de 41 de state membre. UE a delegat
o parte din competențele sale în legătură cu regulamentele privind cerul unic european
către Eurocontrol, care a devenit organizația centrală pentru coordonarea și planificarea
controlului traficului aerian pentru ansamblul Europei. UE este și ea parte semnatară la
Eurocontrol și toate statele membre ale UE sunt membre ale acestei organizații.
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exprimare a interesului lansate în 2015, 19 entități publice și private din sectorul
aviației au devenit membri ai întreprinderii comune. Printre aceste entități se numără
constructori de aeronave, producători de echipamente la sol și de echipamente la
bord, furnizori de servicii de navigație aeriană și furnizori de servicii aeroportuare.

3.2.3. Tabelul 3.2.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună23.
Tabelul 3.2.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în
milioane de euro)

119,5

125,7

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

151,3

119,6

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

179,2

183,3

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

163,2

161,0

38

40

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali,
precum și experții naționali detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.2.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

23

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.sesarju.eu.
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3.2.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.2.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 24 și
rapoartele privind execuția bugetară 25 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.2.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu

24

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

25

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

75
Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian în
contextul cerului unic european (SESAR)
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.2.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.2.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.2.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7

3.2.11. Programul SESAR 1 a fost închis oficial în 2016 și ultimele rambursări

corective către beneficiari legate de contribuții în numerar primite în exces pentru
proiecte aferente PC7 au fost finalizate în 2020.

3.2.12. Tabelul 3.2.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la SESAR 1 la sfârșitul exercițiului 2020.
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Tabelul 3.2.2 – Contribuțiile membrilor la SESAR 1 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu
regulamentul de înființare)

Membri

UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Membrii privați
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
(1)
comune
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)
Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
natură
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate
suplimentare

— 700,0
— 700,0
— 584,3
— 1 984,3

610,2
133,0
23,7
766,9

0,0
422,9
512,6
935,5

0,0
0,0
0,0
0,0

Total

— 610,2
— 555,9
— 536,3
— 1 702,4

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.2.13. Tabelul 3.2.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la SESAR 2020 la sfârșitul exercițiului 2020.

Tabelul 3.2.3 – Contribuțiile membrilor la SESAR 2020 (în milioane de
euro)

Membri
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Membrii privați
Total

Contribuțiile membrilor
(în conformitate
cu regulamentul de înființare)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
comune
(1)

Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
natură
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare

585,0
500,0
500,0
1 585,0

— 585,0
— 500,0
— 500,0
— 1 585,0

441,6
14,9
6,6
463,1

0,0
186,3
150,5
336,8

0,0
51,4
41,8
93,2

—
—
—
—

441,6
252,6
198,9
893,1

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.2.14. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 87,1 % și, respectiv, de 81,9 %.
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3.2.15. În ianuarie 2020, întreprinderea comună a primit de la DG MOVE fonduri

suplimentare în valoare de 6 milioane de euro în cadrul Mecanismului pentru
interconectarea Europei (MIE), în temeiul Acordului de delegare U-Space (a doua și
ultima tranșă). Ea nu a înscris însă fondurile MIE primite în bugetul pentru 2020 prin
intermediul unui buget rectificativ și nici nu le-a luat în considerare atunci când
a planificat nevoile reale pentru linia bugetară 3700. În consecință, din bugetul total
final de plăți disponibil pentru linia bugetară 3700, în valoare de 36,8 milioane de euro,
întreprinderea comună executase la sfârșitul exercițiului 2020 doar 21,2 milioane de
euro (sau 58 %).

Observații cu privire la controalele interne

3.2.16. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2020, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.2.17. În ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul

comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditurile ex post. Pe baza
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020, întreprinderea
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 3,46 % și o rată de eroare
reziduală de 1,00 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți
validate și închise și plăți finale)26. În propunerea sa de regulament privind programul
Orizont 2020 27, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat

26

Raportul anual de activitate consolidat pe 2020 al întreprinderii comune SESAR,
punctul 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.
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în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.2.18. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 28. Aceste audituri detaliate nu au evidențiat nicio
eroare semnificativă sau deficiență de control importantă la nivelul beneficiarilor
întreprinderii comune incluși în eșantion.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.2.19. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

28

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se
aplică)

2018

La sfârșitul exercițiului 2018, în faza de închidere a programului SESAR 1, întreprinderea
comună continua să înregistreze angajamente deschise în valoare de 61,4 milioane de euro.
Dat fiind că programul a fost închis la sfârșitul anului 2016 și ultima plată de grant a fost
efectuată la sfârșitul anului 2017, aceste resurse alocate întreprinderii comune nu vor putea fi
utilizate pe deplin.

—

2019

La sfârșitul exercițiului 2019, contribuțiile în numerar primite în exces pentru programul
SESAR 1 se ridicau la 30,7 milioane de euro. Conform informațiilor contabile ale întreprinderii
comune, această sumă trebuie rambursată diverșilor membri ai întreprinderii comune, după
cum urmează: 23,8 milioane de euro către Comisie, 4,8 milioane de euro către Eurocontrol și
2,1 milioane de euro către membrii din sector. În lipsa unei soluții pragmatice pentru
o rambursare anticipată, aceste fonduri sunt păstrate de întreprinderea comună fără a fi
utilizate pentru proiecte de cercetare, ceea ce contravine principiului bunei gestiuni
financiare.

Finalizată

2019

Întreprinderea comună are obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al
Comisiei, care se întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019,
întreprinderea comună finalizase deja o analiză a lacunelor, pe baza sistemului de control

Finalizată
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Exercițiul

Observațiile Curții
intern existent, și definise indicatori (denumiți „mijloace”) pentru majoritatea principiilor
noului cadru de control intern și a caracteristicilor aferente. Cea mai mare parte a acestor
indicatori se refereau însă mai degrabă la existența unei activități de control decât la
eficacitatea acesteia. Întreprinderea comună încă nu a elaborat indicatori-cheie de control
relevanți pentru a evalua eficacitatea activităților sale de control și pentru a detecta
deficiențele în materie de control.

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se
aplică)
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Răspunsul întreprinderii comune
3.2.15
Întreprinderea comună SESAR este de acord cu observația, dar ar dori să sublinieze că
veniturile alocate menționate de Curte au fost utilizate exclusiv pentru finanțarea
sarcinilor aferente încredințate de Comisia Europeană, așa cum au fost oficializate în
acordul de delegare U-Space cu referința MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010 (semnat
la 13.12.2017).
Întreprinderea comună SESAR raportează anual cu privire la activitățile desfășurate
pentru aplicarea acordului de delegare U-Space, așa cum sunt definite la articolul 21
alineatul 1 din acordul de delegare susmenționat. Un raport anual de implementare
este transmis Comisiei Europene și Parlamentului European și este monitorizat cu
precizie prin tabele separate și specifice ale fluxurilor de numerar. În plus, raportul
anual de activitate consolidat (RAAC) al întreprinderii comune SESAR conține un capitol
specific dedicat punerii în aplicare a activităților U-Space.
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3.3. Întreprinderea comună Clean Sky
(Clean Sky)
Introducere

3.3.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice

comune în sectorul aeronauticii (denumită în continuare „întreprinderea comună
Clean Sky”), cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în decembrie 2007, în contextul celui
de Al șaptelea program-cadru de cercetare (PC7), pentru o perioadă de 10 ani 29 (Clean
Sky 1). La 6 mai 2014, Consiliul a prelungit durata de viață a întreprinderii comune
până la data de 31 decembrie 2024 30 (Clean Sky 2).

3.3.2. Întreprinderea comună Clean Sky este un parteneriat public-privat pentru

cercetare și inovare în domeniul aeronauticii. În temeiul noului regulament, membrii
fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de
Comisia Europeană (DG RTD), și membrii privați, constituiți din responsabilii și asociații
din industrie care se ocupă de demonstratorii tehnologici integrați (DTI), de
platformele inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și de activitățile
transversale (AT). În plus, întreprinderea comună cooperează cu „partenerii de bază”
din sector selectați prin intermediul unor cereri de propuneri deschise și competitive 31.

29

Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea
întreprinderii comune Clean Sky (JO L 30, 4.2.2008, p. 1).

30

Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea
întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).

31

În 2008, 16 responsabili și 66 de asociați s-au alăturat primei faze a întreprinderii comune
Clean Sky (programul Clean Sky 1). În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din statutul
anexat la Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului, asociații din cadrul programului
Clean Sky 1 își păstrează statutul până la finalizarea activităților lor de cercetare, până cel
târziu la 31 decembrie 2017. În 2017, după finalizarea celei de a patra cereri de parteneri de
bază lansate în 2016, întreprinderea comună a încheiat procedura de selecție și de aderare
a membrilor, înregistrând în total peste 230 de entități juridice implicate în programul Clean
Sky 2. În această cifră sunt incluși 16 responsabili, alături de entitățile lor afiliate și de terții
cu care au legături, precum și partenerii de bază selectați, alături de entitățile lor afiliate și
de terții cu care au legături.
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Acestor parteneri le-a fost acordat statutul de membri privați în temeiul
regulamentului de instituire a întreprinderii comune Clean Sky 2.

3.3.3. Tabelul 3.3.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună32.
Tabelul 3.3.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în
milioane de euro)

315,6

327,8

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

315,7

294,9

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

356,6

341,4

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

346,7

305,8

43

42

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali,
precum și experții naționali detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.3.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.3.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului

32

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.cleansky.eu.
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cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.3.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 33 și
rapoartele privind execuția bugetară 34 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.3.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

33

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

34

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

85
Întreprinderea comună Clean Sky (Clean Sky)

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.3.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.3.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.3.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.
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Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7

3.3.11. Tabelul 3.3.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la Clean Sky 1 la sfârșitul exercițiului 2020. În 2020, contribuțiile membrilor la PC7 nu
au suferit nicio modificare.

Tabelul 3.3.2 – Contribuțiile membrilor la Clean Sky 1 (în milioane de
euro)

Membri

UE (DG RTD)
Membrii privați
Total

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare și cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
(1)
comune

Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
natură
Numerar
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare

800,0
600,0
1 400,0

— 800,0
— 600,0
— 1 400,0

800,0
14,9
814,9

0,0
593,0
593,0

0,0
0,0
0,0

— 800,0
— 607,9
— 1 407,9

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.3.12. Tabelul 3.3.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la Clean Sky 2 la sfârșitul exercițiului 2020.

Tabelul 3.3.3 – Contribuțiile membrilor la Clean Sky 2 (în milioane de
euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare și cu deciziile cu forță juridică)

Membri
UE (DG RTD)
Membrii privați
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare
comune
(1)
1 755,0
1 228,5
2 983,5

Total

0,0 1 755,0
965,3 2 193,8
965,3 3 948,8

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)
Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
natură
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare
1 451,0
23,1
1 474,1

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

—
581,3
581,3

—
136,3
136,3

— 1 451,0
1 144,2 1 884,9
1 144,2 3 335,9
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3.3.13. În ceea ce privește bugetul de plăți al întreprinderii comune disponibil

în 2020 pentru proiectele din cadrul programului Orizont 2020, pandemia de COVID-19
a avut drept consecință o încetinire la nivelul acordurilor de grant cu partenerii și, în
plus, o subutilizare a acordurilor de grant pentru membri încheiate în
perioada 2018-2019. Această subutilizare a antrenat recuperări semnificative de
prefinanțări plătite în exces, care au dus la o majorare a creditelor de plată
operaționale (venituri alocate intern) la 22,6 milioane de euro în 2020. Situația
a afectat negativ rata de execuție a bugetului de plăți operaționale, care era de 82,6 %
la sfârșitul anului 2020 (în 2019, 97,2 %). În fine, contrar regulamentului său financiar,
întreprinderea comună nu a utilizat în totalitate creditul de 13,3 milioane de euro din
exercițiile anterioare reintrodus în bugetul operațional pe 2020, înainte de a utiliza
creditele de plată aferente exercițiului 2020.

3.3.14. Întreprinderea comună a mărit de peste două ori bugetul pentru plăți

aferent cheltuielilor sale cu infrastructura și cu comunicarea (reprezentând
aproximativ 1,5 % din bugetul total de plăți disponibil) pentru exercițiul financiar 2020.
Această dublare a bugetului de plăți, împreună cu impactul pandemiei de COVID-19
asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, evenimente și alte servicii externe,
a condus la o rată scăzută de execuție de 42,7 % la sfârșitul anului 2020 (în 2019,
98,7 %).

Observații cu privire la controalele interne

3.3.15. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2020, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.3.16. În ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul

comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditurile ex post. Pe baza
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020, întreprinderea
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,60 % și o rată de eroare
reziduală de 0,91 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți
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validate și închise și plăți finale)35. În propunerea sa de regulament privind programul
Orizont 2020 36, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat
în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.3.17. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 37. Într-un caz, aceste audituri detaliate au
evidențiat o eroare de peste 1 % din costurile auditate, legată de costurile cu
personalul declarate: beneficiarul nu respectase pe deplin plafonul pentru orele
lucrate în cadrul proiectului în ceea ce privește personalul care lucra exclusiv la
proiectul respectiv fără a înregistra timpul de lucru.

Alte aspecte

3.3.18. Personalul statutar al întreprinderii comune a rămas stabil la 42 de posturi

între 2017 și 2020, dar, în aceeași perioadă, recurgerea la personal interimar s-a
intensificat, de la 3 la 10 echivalente normă întreagă (ENI), ceea ce reprezintă
o creștere de la 8 % la 24 % din personalul statutar al întreprinderii comune. Sarcinile
îndeplinite de personalul interimar nu sunt însă punctuale sau temporare ori legate de
o creștere excepțională a volumului de muncă sau de desfășurarea de activități
punctuale, ci au mai degrabă un caracter permanent (de exemplu, asistent în cadrul
serviciului juridic, secretariat, asistent pe probleme de comunicare și asistent
responsabil de proiect). Această practică a întreprinderii comune creează, de facto,
posturi permanente în plus față de cele prevăzute în schemele de personal. O astfel de
situație indică faptul că nivelul personalului statutar nu este suficient pentru a pune în
aplicare agenda de cercetare și inovare a întreprinderii comune și planurile de
35

Proiectul de raport anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune Clean Sky, p. 97.

36

COM(2011) 809 final.

37

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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activitate aferente. De asemenea, această situație prezintă riscuri semnificative pentru
întreprinderea comună în ceea ce privește menținerea competențelor-cheie,
neclarități din punctul de vedere al răspunderii de gestiune și eficiența mai redusă
a personalului, riscuri care i-ar putea afecta negativ performanța de ansamblu.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.3.19. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

90
Întreprinderea comună Clean Sky (Clean Sky)

Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la nivelul
beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020
care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma
auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate au pus în evidență erori sistemice legate de
costurile cu personalul declarate. Printre principalele surse de eroare s-au numărat:
utilizarea de ore productive individuale, lucru interzis în cazul în care declarațiile de
cheltuieli se bazează pe tarife orare lunare; și utilizarea de tarife unitare, inclusiv elemente
estimate care se abăteau în mod semnificativ de la tarifele unitare efective. Aceste
rezultate indică existența unui risc sporit de eroare pentru întreprinderea comună, având
în vedere numărul mare de membri privați și de entități afiliate participante care pun în
aplicare proiectele întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020.

Finalizată
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Răspunsul întreprinderii comune
3.3.13
La începutul exercițiului 2020, întreprinderea comună Clean Sky 2 dispunea doar de
credite de plată din surse de fonduri C1. Odată cu prima rectificare bugetară
a exercițiului, creditele neutilizate fuseseră reactivate ca fonduri C2 în mai 2020.
Instrumentul CE de gestionare a granturilor nu a acordat însă prioritate utilizării
fondurilor C2 fără intervenție manuală pentru fiecare plată. Prin urmare, au fost
utilizate mai întâi creditele C1.
În sfârșit, întreprinderea comună Clean Sky 2 planificase să utilizeze fondurile C2
pentru plățile de prefinanțare suplimentară pentru acordurile GAM 2020-2021 în
ultimele luni ale anului 2020. Cu toate acestea, unele dintre aceste plăți au trebuit
amânate până la începutul anului 2021. Întreprinderea comună va institui măsuri
suplimentare de monitorizare pentru a se asigura că se utilizează mai întâi fondurile
reactivate.
3.3.18
Întreprinderea comună Clean Sky 2 a fost obligată să extindă în mod constant
recurgerea la personal interimar în ultimii ani din cauza limitărilor schemei de personal
rigide, în condițiile creșterii sarcinilor și a volumului de muncă. Se preconizează că
această tendință ascendentă va continua, întrucât întreprinderea comună intră în
prezent într-o fază în care două programe — Clean Sky 2 și noul program „Aviație
curată” — se vor desfășura în paralel, ceea ce va duce la un volum de muncă și mai
mare. Pe lângă eforturile depuse pentru a spori eficiența personalului, singura
alternativă pentru a face față volumului de muncă tot mai mare este utilizarea de
personal interimar.
Întreprinderea comună Clean Sky 2 a instituit măsuri de atenuare (cum ar fi
mecanisme de supraveghere adecvate, limitarea sarcinilor personalului interimar la
sarcini neesențiale și asigurarea formării adecvate și a sprijinului prin mentorat);
această situație nu este însă optimă pe termen mediu și lung. Soluția ar fi să se ofere
mai multă flexibilitate întreprinderii comune în ceea ce privește numărul de posturi de
agenți contractuali din schema de personal.
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3.4. Întreprinderea comună referitoare
la inițiativa privind medicamentele
inovatoare (IMI)
Introducere

3.4.1. Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele

inovatoare [denumită în continuare „întreprinderea comună IMI” (Initiative on
Innovative Medicines)], cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în decembrie 2007 38,
pentru o perioadă de 10 ani (IMI 1). În luna mai 2014, Consiliul a adoptat un nou
regulament de înființare, prelungind durata de viață a întreprinderii comune până la
data de 31 decembrie 2024 39 (IMI 2).

3.4.2. Întreprinderea comună IMI este un parteneriat public-privat pentru

cercetare și inovare în domeniul sănătății. Membrii fondatori ai întreprinderii comune
sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană (DG RTD), și
sectorul farmaceutic, reprezentat de Federația Europeană a Industriilor și a Asociațiilor
Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations –
EFPIA).

38

Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea
întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind
medicamentele inovatoare (JO L 30, 4.2.2008, p. 38).

39

Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea
întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
(JO L 169, 7.6.2014, p. 54).
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3.4.3. Tabelul 3.4.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună40.
Tabelul 3.4.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane
de euro)

233,8

200,1

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

260,5

134,1

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

241,6

231,3

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

276,5

261,4

53

53

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali,
precum și experții naționali detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.4.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.4.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

40

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.imi.europa.eu.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.4.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 41 și
rapoartele privind execuția bugetară 42 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.4.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

41

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

42

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.4.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.4.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.4.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7

3.4.11. Tabelul 3.4.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la IMI 1 la sfârșitul exercițiului 2020.
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Tabelul 3.4.2 – Contribuțiile membrilor la IMI 1 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare)
Membri

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
natură
Numerar
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare
— 1 000,0
931,1
0,0
0,0
— 931,1
— 1 000,0
21,9
737,6
42,2
— 801,7
— 2 000,0
953,0
737,6
42,2
— 1 732,8

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
(1)
comune

UE (DG RTD)
Membrii privați
Total

1 000,0
1 000,0
2 000,0

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.4.12. Pentru întregul PC7, la sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună

angajase 965,7 milioane de euro pentru acorduri de grant semnate în cadrul PC7, din
care 94,5 milioane de euro (sau 10 %) rămân în continuare de plătit în anii următori. În
ceea ce privește bugetul de plăți al întreprinderii comune disponibil în 2020 pentru
proiectele din cadrul PC7, rata de execuție a creditelor de plată a fost de 96 %.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.4.13. Tabelul 3.4.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la IMI 2 la sfârșitul exercițiului 2020.

Tabelul 3.4.3 – Contribuțiile membrilor la IMI 2 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare)
Membri
UE (DG RTD)
EFPIA
Parteneri asociați
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
comune
(1)
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

— 1 638,0
— 1 425,0
— 213,0
— 3 276,0

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)
Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
natură
Numerar
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare
643,2
0,0
0,0
— 643,2
20,7
317,2
207,7
— 545,6
7,1
35,0
55,3
—
97,4
671,0
352,2
263,0
— 1 286,2

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.4.14. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 100 % și, respectiv, de 99,7 %.
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3.4.15. Bugetul administrativ al întreprinderii comune este gestionat ca un buget

disociat, iar reactivarea creditelor de plată neutilizate din exercițiile anterioare ar
trebui limitată la măsura în care creditele de plată aferente exercițiului curent sunt
insuficiente pentru a acoperi obligațiile contractuale din exercițiul respectiv. Practica
întreprinderii comune de a reactiva credite de plată neutilizate din exercițiile
anterioare la nivelul angajamentelor administrative deschise are drept rezultat
o acumulare de credite de plată neutilizate. Agravată de impactul pandemiei de
COVID-19 asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, reuniuni, evenimente și
alte servicii, această practică a antrenat o rată scăzută de execuție a bugetului
administrativ al întreprinderii comune (cheltuieli de infrastructură de la titlul 2,
reprezentând aproximativ 3 % din bugetul total de plăți disponibil), rată care era de
51 % la sfârșitul anului 2020.

Observații cu privire la controalele interne

3.4.16. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2018, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.4.17. În ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul PC7,

întreprinderea comună este cea care efectuează audituri ex post la sediile
beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor
finanțate în cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit din cadrul
Comisiei este cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post. Pe baza rezultatelor
auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună
a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,16 % și o rată de eroare reziduală de
1,14 % pentru proiectele aferente programului PC7 43, respectiv o rată de eroare
reprezentativă de 1,13 % și o rată de eroare reziduală de 0,74 % pentru proiectele
aferente programului Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale) 44. În

43

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune IMI2, punctul 2.5.2.

44

Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune IMI2, punctul 2.5.2.
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propunerea sa de regulament privind programul Orizont 2020 45, Comisia a considerat
că „pentru cheltuielile privind cercetarea din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe
o bază anuală, cuprins într-un interval între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se
seama de costurile controalelor, de măsurile de simplificare propuse în vederea
reducerii complexității normelor și de riscurile inerente asociate cu rambursarea
costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual
de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat în considerare impactul financiar
al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se
atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.4.18. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la

nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 46. Într-un caz, aceste audituri detaliate au
evidențiat o eroare sistemică de peste 1 % din costurile auditate, legată de costurile
directe declarate. Beneficiarul a declarat în mod eronat ca alte costuri directe mai
multe elemente de cost indirect care nu pot fi atribuite în mod direct proiectului. Astfel
de costuri indirecte sunt acoperite de o rată forfetară de 25 % din valoarea costurilor
directe.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.4.19. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

45

COM(2011) 809 final.

46

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

2019

Observațiile Curții
După ce a pus în aplicare mai multe măsuri corective, întreprinderea comună IMI
a înregistrat îmbunătățiri semnificative, în 2019, în ceea ce privește planificarea și
monitorizarea necesarului de credite noi de plată. Cu toate acestea, întreprinderea
comună a trebuit să returneze la bugetul UE 139,1 milioane de euro din creditele de
angajament pentru 2019, ca urmare a numărului mai mic de teme vizate de cererile de
propuneri din programul anual de activitate pe 2019. Drept urmare, dat fiind că a avut
nevoie într-o mai mică măsură de experți în materie de evaluare, întreprinderea comună
a utilizat doar 2,8 milioane de euro (sau 49 %) din cei 5,8 milioane de euro care erau
disponibili, în bugetul pe 2019, pentru cheltuieli de infrastructură (titlul bugetar 2).

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

—
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Răspunsul întreprinderii comune
3.4.15
În conformitate cu procedura standard de întocmire a bugetului anual a Comisiei
Europene, întreprinderea comună IMI2 urmează planificarea bugetară pentru 2020
realizată încă din 2018. Un mecanism rigid de planificare bugetară și de modificare
a bugetului nu a permis ajustări adecvate la evoluția rapidă și incertă a situației de criză
mondială generată de pandemie. La sfârșitul exercițiului 2020, efectele pandemiei și
ale modalităților de lucru de la distanță se reflectă asupra execuției bugetului
administrativ al întreprinderii comune IMI2; cu toate acestea, incertitudinile nu au
putut fi controlate prin simpla reducere a bugetului la mijlocul exercițiului.
La sfârșitul exercițiului 2019, creditele de plată administrative neutilizate erau de
4 milioane EUR, în timp ce creditele de plată administrative reactivate pentru C2 în
exercițiul 2020 au fost reduse la 2,1 milioane EUR și au fost strict necesare pentru
a acoperi cuantumul angajamentelor reportate la data finală de punere în aplicare de la
sfârșitul exercițiului 2020.
Rata scăzută de execuție bugetară pentru C1 la titlul bugetar 2 (Cheltuieli de
infrastructură) a fost cauzată în principal de impactul pandemiei de COVID-19 asupra
reuniunilor planificate privind guvernanța și proiectele, asupra evenimentelor externe
și a comunicărilor, dar și de reducerea costurilor pentru experții în materie de evaluare
determinată de munca la distanță. Un alt exemplu în care pandemia a avut un impact
major asupra execuției bugetare administrative este Forumul părților interesate IMI,
care obișnuia să atragă aproximativ 400 de participanți la locul de desfășurare al
evenimentului și care în 2020 a trebuit să fie organizat online. Deși s-au înregistrat 954
de participanți, bugetul planificat inițial a fost foarte puțin utilizat.
Pentru 2021, întreprinderea comună IMI2 intenționează să reporteze un cuantum mai mic
de credite de plată administrative decât cuantumul angajamentelor reportate în 2021 la
titlul 2. Diferența este planificată să fie plătită din bugetul exercițiului curent (credite C1).

101
Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH)

3.5. Întreprinderea comună „Pile de
combustie și hidrogen” (FCH)
Introducere

3.5.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice

comune privind pilele de combustie și hidrogenul [denumită în continuare
„întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” sau FCH (Fuel Cells and
Hydrogen)], cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în mai 2008 pentru o perioadă care
se încheie la 31 decembrie 2017 47 (FCH 1). În luna mai 2014, Consiliul a prelungit
durata de viață a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024 48 (FCH 2).

3.5.2. Întreprinderea comună FCH este un parteneriat public-privat în domeniul

cercetării și inovării în sectorul tehnologiei pe bază de hidrogen și al tehnologiei pilelor
de combustie. Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană
(UE), reprezentată de Comisia Europeană, gruparea industrială (Hydrogen Europe) și
gruparea științifică (Hydrogen Europe Research).

47

Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii
comune „Pile de combustie și hidrogen” (JO L 153, 12.6.2008, p. 1), modificat prin
Regulamentul (UE) nr. 1183/2011 al Consiliului (JO L 302, 19.11.2011, p. 3).

48

Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea
întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108).
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3.5.3. Tabelul 3.5.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună49.
Tabelul 3.5.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane
de euro)

85,4

104,2

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

86,3

87,1

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

103,8

113,9

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

104,2

91,7

29

28

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali,
precum și experții naționali detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.5.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.5.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

49

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.fch.europa.eu.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.5.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 50 și
rapoartele privind execuția bugetară 51 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.5.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

50

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

51

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.5.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.5.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.5.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7

3.5.11. Tabelul 3.5.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la FCH 1 la sfârșitul exercițiului 2020.
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Tabelul 3.5.2 – Contribuțiile membrilor la FCH 1 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare și cu deciziile cu forță juridică)
Membri
UE (DG RTD)
Membrii privați
Total

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Contribuții în Contribuții în
Activități
Contribuții în
natură
natură la
suplimentare Total Numerar
natură
Total
raportate, dar activitățile
(1)
validate
nevalidate suplimentare
407,0
19,1
0,0
— 426,1
— 470,0
470,0
— 458,3
440,4
0,0
17,9
— 470,0
470,0
0,0
— 884,4
424,9
459,5
940,0
— 940,0

Activități ale
întreprinderilor
comune

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.5.12. Pentru întregul PC7, la sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună

angajase 428,5 milioane de euro pentru acorduri de grant semnate în cadrul PC7, din
care aproximativ 7,1 milioane de euro (sau 2 %) rămân în continuare de plătit în anii
următori. În ceea ce privește bugetul de plăți al întreprinderii comune disponibil în
2020 pentru proiectele din cadrul PC7, rata de execuție a creditelor de plată a fost
de 89 %.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.5.13. Tabelul 3.5.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la FCH 2 la sfârșitul exercițiului 2020.

Tabelul 3.5.3 – Contribuțiile membrilor la FCH 2 (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare și cu deciziile cu forță juridică)
Membri
UE (DG RTD)
Membrii privați
Total

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
natură
Total
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare
0,0 665,0
498,6
0,0
0,0
0,0 498,6
285,0 380,0
8,7
11,9
35,0
1 095,0 1 150,6
285,0 1 045,0
507,3
11,9
35,0
1 095,0 1 649,2

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
comune
(1)
665,0
95,0
760,0

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.5.14. Nivelul scăzut al contribuțiilor în natură validate ale membrilor din

sectorul industrial la activitățile operaționale, și anume de 11,9 milioane de euro, se
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explică prin faptul că întreprinderea comună certifică aceste contribuții mai târziu în
cadrul programului Orizont 2020, și anume când se efectuează plata finală pentru
proiecte și când trebuie prezentate certificatele privind situația financiară.

3.5.15. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 97 %.

3.5.16. Bugetul administrativ al întreprinderii comune este gestionat ca un buget

disociat, iar reactivarea creditelor de plată neutilizate din exercițiile anterioare ar
trebui limitată la măsura în care creditele de plată aferente exercițiului curent sunt
insuficiente pentru a acoperi obligațiile contractuale din exercițiul respectiv. Practica
întreprinderii comune de a reactiva credite de plată neutilizate din exercițiile
anterioare la nivelul angajamentelor administrative deschise are drept rezultat
o acumulare de credite de plată neutilizate. Agravată de impactul pandemiei de
COVID-19 asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, misiuni, reuniuni,
evenimente și alte servicii, această practică a antrenat o rată scăzută de execuție
a bugetului administrativ al întreprinderii comune (cheltuieli pentru infrastructură și
comunicare de la titlul 2, reprezentând aproximativ 3 % din bugetul total de plăți
disponibil al întreprinderii comune), rată care era de 56 % la sfârșitul anului 2020.

Observații cu privire la controalele interne

3.5.17. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2019, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.5.18. În ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul PC7,

întreprinderea comună este cea care efectuează audituri ex post la nivelul
beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor
finanțate în cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit din cadrul
Comisiei este cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post. Pe baza rezultatelor
auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună
a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,97 % și o rată de eroare reziduală de
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1,01 % pentru proiectele aferente programului PC7 52, respectiv o rată de eroare
reprezentativă de 2,16 % și o rată de eroare reziduală de 1,34 % pentru proiectele
aferente programului Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale) 53. În
propunerea sa de regulament privind programul Orizont 2020 54, Comisia a considerat
că „pentru cheltuielile privind cercetarea din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe
o bază anuală, cuprins într-un interval între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se
seama de costurile controalelor, de măsurile de simplificare propuse în vederea
reducerii complexității normelor și de riscurile inerente asociate cu rambursarea
costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual
de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat în considerare impactul financiar
al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se
atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.5.19. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la

nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 55. într-un caz, auditul a evidențiat o eroare de
peste 1 % din costurile auditate, cauzată de aplicarea unui curs de schimb greșit pentru
conversia costurilor declarate în euro.

Observații privind procedurile de achiziții

3.5.20. În aprilie 2020, întreprinderea comună a lansat o procedură deschisă de

achiziții pentru un contract-cadru legat de punerea în aplicare a celei de a treia faze
a unui proiect vizând dezvoltarea unei scheme de certificare pentru H2 care să
răspundă cerințelor directivei revizuite privind energia din surse regenerabile
(RED II) 56. Deși consorțiul care pusese deja în aplicare primele două faze ale proiectului
se afla într-o situație de avantaj din punctul de vedere al cunoștințelor, întreprinderea
comună a utilizat o procedură deschisă de achiziții pentru punerea în aplicare a celei
de a treia faze. Prin urmare, un consorțiu condus de același coordonator care
52

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune FCH 2, punctul 4.3.

53

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune FCH 2, punctul 4.3.

54

COM(2011) 809 final.

55

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.

56

Directiva (UE) 2018/2001 (reformare) privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile.
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implementase cele două faze anterioare a fost singurul candidat care a depus o ofertă
și a prezentat o propunere financiară apropiată de valoarea maximă estimată
a contractului stabilită în caietul de sarcini.

3.5.21. Din cauza utilizării unei proceduri deschise de achiziții într-o situație în

care exista un avantaj din punctul de vedere al cunoștințelor, obiectivul de a se obține
cel mai bun raport preț-calitate nu putea fi demonstrat pe deplin. Pentru a asigura
o concurență mai largă și pentru a permite o mai bună estimare a prețului de pe piață,
întreprinderea comună este încurajată să efectueze studii de piață preliminare cu
privire la prețuri și să consulte alte companii active pe piața hidrogenului.

Observații privind personalul interimar

3.5.22. Funcția de „management al cunoștințelor” a fost ocupată în mod constant

cu personal interimar, timp de aproximativ 2,5 ani, existând o cerere a Consiliului de
conducere al FCH de a se consolida rolul managementului cunoștințelor. Potrivit
contractului-cadru al Comisiei pentru servicii interimare, recurgerea la personal
interimar trebuie însă limitată la activități de natură administrativă cu caracter
excepțional sau temporar, care rezultă dintr-o creștere excepțională a volumului de
muncă și/sau din desfășurarea unei activități punctuale, sau la ocuparea unui post
vacant în așteptarea recrutării unui membru permanent al personalului. Practica
întreprinderii comune contravine acestui principiu și creează, de facto, posturi
permanente în plus față de cele prevăzute în schemele de personal.
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Răspunsul întreprinderii comune
3.5.16
Bugetul administrativ a indicat pentru ultimii patru ani o rată de execuție ridicată
constantă (între 75 % și 80 %). Cu toate acestea, în 2020, situația a fost diferită din
cauza impactului semnificativ al pandemiei de COVID-19 asupra activităților
administrative. Amploarea anulărilor, de până la 13 % din activitățile planificate de la
titlul 2 (credite de plată), nu putea fi cunoscută cu exactitate înainte de sfârșitul anului.
3.5.21
Ca să obțină cel mai bun raport calitate-preț, întreprinderea comună FCH a efectuat în
intern o cercetare a pieței și a utilizat date financiare istorice (provenite din granturi și
contracte anterioare) pentru a stabili o valoare corectă a contractului. În viitor,
întreprinderea comună FCH va completa cercetarea internă cu o cercetare mai
detaliată a pieței efectuată în extern pentru a găsi prețul de piață cel mai exact pentru
contract.
3.5.22
Întreprinderea comună FCH dorește să sublinieze că a avut nevoie de personal
interimar pentru a face față rotației de personal pentru postul de responsabil cu
gestionarea cunoștințelor (Knowledge Management Officer - KMO) în perioada 20152020. Acest lucru explică parțial nevoia de personal interimar pentru a asigura
continuitatea serviciului în perioadele în care postul era vacant, adică în 2018 și în
2020.
În plus, ca urmare a solicitării speciale din partea Consiliului de conducere al
întreprinderii comune FCH din 2017, subliniind rolul esențial al gestionării
cunoștințelor și necesitatea unor analize mai aprofundate, întreprinderea comună FCH
nu a putut să facă față creșterii aferente a volumului de lucru decât cu ajutorul
personalului interimar.

110
Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a
Europei” (ECSEL)

3.6. Întreprinderea comună
„Componente și sisteme electronice
pentru o poziție de lider a Europei”
(ECSEL)
Introducere

3.6.1. Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție

de lider a Europei” [denumită în continuare „întreprinderea comună ECSEL” (Electronic
Components and Systems for European Leadership)], cu sediul la Bruxelles, a fost
creată în mai 2014 57 pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024.
Întreprinderea comună ECSEL a înlocuit și a succedat întreprinderilor comune ENIAC și
ARTEMIS, care au fost închise la 26 iunie 2014. Ea a început să își desfășoare activitatea
în mod autonom la data de 27 iunie 2014.

3.6.2. Întreprinderea comună ECSEL este un parteneriat public-privat pentru

cercetare în domeniul nanoelectronicii și în cel al sistemelor informatice integrate.
Membrii întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia
Europeană (DG CONNECT), statele participante la ECSEL 58 și trei membri privați care
sunt asociații industriale (AENEAS, ARTEMISIA și EPoSS) reprezentând întreprinderi și
organizații din domeniul cercetării, active în sectorul sistemelor integrate și ciber-fizice,
al integrării sistemelor inteligente, al microelectronicii și al nanoelectronicii.

57

Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea
întreprinderii comune ECSEL (JO L 169, 7.6.2014, p. 152).

58

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos,
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Turcia.
La 1 februarie 2020, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană și, prin urmare, nu mai este
membru al întreprinderii comune (sursa: site-ul web al întreprinderii comune).
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3.6.3. Tabelul 3.6.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună59.
Tabelul 3.6.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane
de euro)

137,4

172,6

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

209,0

197,7

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

215,8

232,5

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

218,3

204,0

29

29

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali
detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.6.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.6.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

59

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.ecsel.eu.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.6.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 60 și
rapoartele privind execuția bugetară 61 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.6.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

60

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

61

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.6.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.6.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.6.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7

3.6.11. Întreprinderea comună ECSEL a succedat întreprinderilor comune ENIAC și

ARTEMIS, care au fost închise la 26 iunie 2014, și a preluat punerea în aplicare
a activităților din cadrul PC7 lansate de acestea.

3.6.12. La sfârșitul exercițiului 2020, UE contribuise cu 573,2 milioane de euro la

cofinanțarea activităților legate de PC7 desfășurate de întreprinderea comună (așa
cum au fost transferate acestea de la întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC în
iunie 2014), precum și cu 10,4 milioane de euro la cofinanțarea costurilor
administrative conexe.
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3.6.13. Angajamentul cumulat pentru activitățile din cadrul PC7 preluat de ECSEL

în iunie 2014 se ridica la 447,3 milioane de euro (101,4 milioane de euro pentru
ARTEMIS și 345,9 milioane de euro pentru ENIAC). Din această sumă, la sfârșitul
anului 2020, întreprinderea comună dezangajase 58 de milioane de euro
(16,8 milioane de euro pentru ARTEMIS și 41,2 milioane de euro pentru ENIAC) și
plătise 386,7 milioane de euro (83,8 milioane de euro pentru ARTEMIS și
302,9 milioane de euro pentru ENIAC). Prin urmare, în următorii ani mai rămâne de
plătit o sumă de aproximativ 2,6 milioane de euro (0,8 milioane de euro pentru
ARTEMIS și 1,8 milioane de euro pentru ENIAC). În ceea ce privește bugetul de plăți al
întreprinderii comune disponibil în 2020 pentru proiectele din cadrul PC7, rata de
execuție a creditelor de plată a fost de 70 %.

3.6.14. Fără a pune în discuție opinia exprimată la punctele 3.6.7 și 3.6.9, Curtea

atrage atenția asupra faptului că regulamentele de înființare ale întreprinderilor
comune predecesoare, ARTEMIS și ENIAC 62, prevedeau că activitățile lor operaționale
de cercetare și inovare din cadrul PC7 ar trebui să fie sprijinite prin contribuții
financiare din partea statelor membre participante care să fie de cel puțin 1,8 ori mai
mari decât contribuția financiară operațională a UE și care urmează să fie plătite
participanților la proiecte, precum și prin contribuții în natură din partea membrilor
privați, a căror valoare trebuie să fie egală cu contribuția membrilor publici. Nici
conturile anuale provizorii ale întreprinderii comune pentru exercițiul 2020, nici
raportul său privind gestiunea bugetară și financiară pentru 2020 nu prezintă
următoarele estimări:
o

contribuțiile financiare ale statelor membre participante la proiectele ARTEMIS și
ale ENIAC din cadrul PC7;

o

contribuțiile în natură aduse de organizațiile de cercetare și dezvoltare care
participă la proiectele ARTEMIS și ale ENIAC din cadrul PC7.

62

Regulamentele (CE) nr. 74/2008 și (CE) nr. 72/2008 ale Consiliului [articolul 11 alineatul (6)
din anexa privind statutul ARTEMIS și, respectiv, statutul ENIAC].
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Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.6.15. Tabelul 3.6.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor

la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul
exercițiului 2020.

Tabelul 3.6.2 – Contribuțiile membrilor la activitățile aferente
Orizont 2020 desfășurate de ECSEL (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare)
Membri
UE (DG CONNECT)
Membrii privați
Statele participante (2)
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
comune
(1)
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

—
—
—
—

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)
Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
natură
Total
raportate, dar activitățile
validate
suplimentare
nevalidate
944,9
—
—
— 944,9
180,3
896,5
— 1 096,4
19,6
374,7
—
—
— 374,7
1 339,2
180,3
896,5
— 2 416,0

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.
(2) Statele participante își plătesc contribuțiile direct către beneficiari.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.6.16. Statele participante la întreprinderea comună ECSEL au obligația de

a aduce o contribuție financiară la activitățile operaționale ale acestei întreprinderi
comune în valoare de cel puțin 1 170 de milioane de euro 63. Statele participante care
luaseră parte la cererile de propuneri din perioada 2014-2019 semnaseră, până la
sfârșitul anului 2020, angajamente contractuale în valoare de 936,6 milioane de euro 64
și declaraseră în total contribuții financiare în valoare de 374,7 milioane de euro (40 %
din totalul contribuțiilor angajate), pe care le-au plătit direct beneficiarilor proiectelor
Orizont 2020 pe care le-au sprijinit. Diferența care exista la sfârșitul anului 2020 între
valoarea contribuției financiare a statelor participante și contribuția financiară a UE se
explică prin faptul că majoritatea statelor participante recunosc și raportează
întreprinderii comune costurile lor doar la finalizarea proiectelor Orizont 2020 pe care
le sprijină.

63

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

64

Această sumă este estimată pe baza deciziilor luate de Consiliul autorităților publice din
cadrul întreprinderii comune cu privire la cererile de propuneri din perioada 2014-2019.
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3.6.17. Întreprinderea comună ECSEL poate calcula cuantumul efectiv al

contribuțiilor în natură ale membrilor din industrie numai după ce a validat
contribuțiile statelor participante la sfârșitul programului. Prin urmare, aceasta
estimează contribuțiile în natură ale membrilor din sectorul industrial pe baza unei
metodologii pro rata temporis adoptate de Consiliul său de conducere. Se explică astfel
de ce, la sfârșitul anului 2020, cuantumul estimat și încă nevalidat al contribuțiilor în
natură din partea sectorului industrial este de 896,5 milioane de euro, în timp ce
valoarea contribuțiilor de același tip validate era de 180,3 milioane de euro. Pe baza
datelor aferente proiectelor din cadrul cererilor de propuneri desfășurate în
perioada 2014-2019 de întreprinderea comună prin Orizont 2020, se observă că, la
31 decembrie 2020, obligațiile conexe ale membrilor din sectorul industrial în ceea ce
privește contribuțiile în natură se ridicau la 1 384,2 milioane de euro.

3.6.18. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 100 % și, respectiv, de 91 %.

3.6.19. Creditele de plată neutilizate din exercițiile anterioare pot fi incluse în

bugetul întreprinderilor comune în următoarele trei exerciții financiare, cu condiția ca
acestea să fie utilizate mai întâi. În 2020, întreprinderea comună a reactivat credite de
plată neutilizate în valoare de 57,2 milioane de euro în bugetul operațional pentru
activități din cadrul programului Orizont 2020. Cu toate acestea, întreprinderea
comună a reușit să utilizeze doar 40 de milioane de euro (sau 70 %) din creditele
reactivate înainte de a utiliza creditele aferente exercițiului curent.

Observații cu privire la controalele interne

3.6.20. Acordurile administrative încheiate de întreprinderile comune ARTEMIS și

ENIAC cu autoritățile naționale de finanțare au continuat să se aplice și după ce aceste
două întreprinderi comune au fuzionat pentru a forma ECSEL. În temeiul acestor
acorduri, strategiile de audit ex post ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC se
bazau în mare măsură pe auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor care
este efectuat de autoritățile naționale de finanțare 65. Întreprinderea comună ECSEL

65

Potrivit strategiilor de audit ex post adoptate de întreprinderile comune Artemis și ENIAC,
acestea trebuie să evalueze cel puțin o dată pe an dacă informațiile primite de la statele
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a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex post de către
autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se
afirmă că implementarea procedurilor lor naționale oferă o asigurare rezonabilă
referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor. Diferențele semnificative de la
nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de către autoritățile naționale de
finanțare nu permit întreprinderii comune ECSEL să calculeze o rată de eroare
ponderată unică și fiabilă și nici o rată de eroare reziduală pentru plățile aferente PC7.
Pentru proiectele aferente PC7, plățile efectuate de întreprinderea comună ECSEL în
2020 au fost de 14,3 milioane de euro (în 2019, aceste plăți au fost în cuantum de
20,3 milioane de euro), ceea ce reprezintă 7,7 % (în 2019, 11,2 %) din totalul plăților
operaționale efectuate de întreprinderea comună în 2020. Pentru aceste plăți, Curtea
a aplicat rata de eroare reziduală stabilită de Direcția Generală Cercetare și Inovare
pentru întregul PC7, rată care era de 3,51 % la sfârșitul exercițiului 2020 66.

3.6.21. Serviciul comun de audit (CAS) din cadrul Comisiei efectuează auditurile

ex post ale cheltuielilor. Pe baza rezultatelor de audit de la sfârșitul anului 2020,
întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă pentru programul
Orizont 2020 de 2,68 % și o rată de eroare reziduală de 1,25 % 67. În propunerea sa de
regulament privind programul Orizont 2020 68, Comisia a considerat că „pentru
cheltuielile privind cercetarea din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază
anuală, cuprins într-un interval între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama
de costurile controalelor, de măsurile de simplificare propuse în vederea reducerii
complexității normelor și de riscurile inerente asociate cu rambursarea costurilor
proiectului de cercetare. Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare
la încheierea programelor, după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor
auditurilor, precum și al măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se atinge un
nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.6.22. Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod

aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu

membre furnizează o asigurare suficientă în ceea ce privește regularitatea și legalitatea
operațiunilor executate.
66

Raportul anual de activitate pe 2020 al DG RTD, p. 43.

67

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune ECSEL (proiect), partea a treia
„Controlul intern”.

68

COM(2011) 809 final.
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scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post 69. Aceste
audituri detaliate au evidențiat următoarele:
o

într-un caz, erori sistemice de peste 1 % din costurile auditate, legate de
calcularea costurilor cu personalul declarate; și

o

într-un al doilea caz, beneficiarul a declarat costuri directe pentru o achiziție de
servicii de la un alt beneficiar, care făcea parte din consorțiul participant la
proiect. Astfel de costuri pot fi acceptate numai dacă acest lucru este justificat în
mod corespunzător, pentru a se evita o situație în care prețul conține o marjă de
profit. Beneficiarul nu a furnizat nici justificarea excepției, nici vreo dovadă că
procesul de achiziție a asigurat cel mai bun raport calitate-preț pentru
achiziționarea serviciului respectiv. Această eroare este necuantificabilă.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.6.23. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

69

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2017

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat un
plan de acțiune care a fost adoptat de Consiliul său de conducere în luna aprilie 2018. Acest
plan cuprinde o gamă largă de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare de întreprinderea
comună. Unele activități au fost deja finalizate. Majoritatea acțiunilor ar trebui să fie puse în
aplicare în 2019, în timp ce unele dintre ele au fost considerate ca fiind în afara sferei de
competență a întreprinderii comune ECSEL.

Finalizată

2018

În 2018, întreprinderea comună a constatat că ENIAC nu îi facturase unui membru din
industrie (AENEAS), înainte de crearea întreprinderii comune ECSEL, o sumă de peste
1 milion de euro, reprezentând contribuții în natură pentru costuri administrative. Pentru
a face față lipsei de numerar pentru cheltuieli administrative, întreprinderea comună
a primit 1 milion de euro de la membrii săi sub forma unei „contribuții în numerar
preplătite”: 320 000 de euro proveneau de la Comisie, iar 680 000 de euro de la membrii
din industrie. Întreprinderea comună ar trebui să emită cât mai curând nota de debit
corespunzătoare.

Finalizată
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Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

Rata de execuție a creditelor de plată în valoare de 44,8 milioane de euro disponibile în
bugetul pe 2019 al întreprinderii comune pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul PC7
a fost de 45,3 %. Această rată scăzută a fost cauzată în principal de întârzierile cu care
autoritățile naționale de finanțare au prezentat certificatele de final de proiect pentru
activitățile în curs din cadrul PC7. Dat fiind că programul a fost închis la sfârșitul anului 2017,
aceste întârzieri sporesc riscul ca fondurile din PC7 alocate deja întreprinderii comune să nu
poată fi utilizate în integralitate.

—

2019

Întreprinderea comună are obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al
Comisiei, care se întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul
exercițiului 2019, ea nu demarase încă procesul de punere în aplicare.

2019

Întreprinderea comună a realocat către bugetul operațional pentru 2019 credite de plată
neutilizate din exercițiile anterioare în valoare de 19 milioane de euro, majorând bugetul
inițial pentru plățile de granturi acordate în cadrul programului Orizont 2020 de la 163 de
milioane de euro la 182 de milioane de euro. Pentru a justifica această realocare,
întreprinderea a invocat creșterea preconizată a declarațiilor de cheltuieli în 2019, în
legătură cu cererile de propuneri din 2014 și din 2015 din cadrul programului Orizont 2020.
La sfârșitul anului 2019, doar 59 % din bugetul realocat era executat.

Finalizată

—

121
Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)

Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

Întreprinderea comună ECSEL trebuie să amelioreze procesul de comunicare internă pentru
a identifica eventualii beneficiari în pericol de faliment și pentru a raporta în timp util cu
privire la prefinanțările care sunt expuse unui risc de nerecuperare. În consecință, există
posibilitatea ca activele reprezentate de prefinanțări care figurează în conturile anuale să fie
supraevaluate.

Finalizată

122
Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a
Europei” (ECSEL)

Răspunsul întreprinderii comune
3.6.14
Spre deosebire de programul Orizont 2020, reglementările din cadrul PC7 pentru
predecesorii ECSEL nu au prevăzut și nu au impus niciodată o astfel de raportare.
Trebuie remarcat faptul că, pe vremea întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC, în
urma discuțiilor cu DG BUDG (printre altele), s-a decis să nu se includă aceste
informații în conturile anuale.
3.6.19
Calendarul reactivării creditelor din al treilea trimestru al anului 2020 nu a fost
planificat și nu putut fi controlat de ECSEL din cauza unei cereri conexe în curs, care
a fost validată abia la începutul lunii septembrie 2020. Cu toate acestea, după
reactivarea creditelor, toate plățile au fost executate utilizându-se cu prioritate
creditele reactivate, în conformitate cu Regulamentul financiar al ECSEL.
Întreprinderea comună ECSEL s-a angajat să reactiveze creditele neutilizate în decurs
de trei exerciții financiare și să le utilizeze cu prioritate, în conformitate cu
regulamentul său financiar. Întreprinderea comună ECSEL estimează că, până la
sfârșitul anului 2021, toate creditele de plată operaționale neutilizate vor fi reactivate
și consumate.
3.6.20
Întreprinderea comună ECSEL ar dori să reafirme faptul că au fost luate măsuri pentru
a remedia această constatare (recurentă). Întreprinderea comună ECSEL consideră că
aceste măsuri (declarații anuale scrise ale ANF) sunt adecvate, fiind confirmate de
autoritatea bugetară. Regulamentele de înființare a întreprinderilor comune
prevedeau că „statele membre ale ARTEMIS/ENIAC pot efectua, după cum consideră
necesar, orice alte controale și audituri în rândul beneficiarilor fondurilor naționale ale
acestora și comunică rezultatul întreprinderii comune ARTEMIS/ENIAC”.
3.6.22
Întreprinderea comună ECSEL a abordat constatările identificate cu beneficiarii
respectivi.

123
Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

3.7. Întreprinderea comună pentru
bioindustrii (BBI)
Introducere

3.7.1. Întreprinderea comună pentru bioindustrii [denumită în continuare

„întreprinderea comună BBI” (Bio-Based Industries)], cu sediul la Bruxelles, a fost
creată în mai 2014 70 pentru o perioadă de 10 ani și a început să funcționeze în mod
autonom la 26 octombrie 2015.

3.7.2. Întreprinderea comună BBI este un parteneriat public-privat în sectorul

bioindustriilor. Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de
Comisia Europeană, și o serie de parteneri industriali reprezentați de consorțiul
bioindustriilor (consorțiul BIC).

3.7.3. Tabelul 3.7.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună71.

70

Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea
întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 169, 7.6.2014, p. 130).

71

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.bbi-europe.eu.
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Tabelul 3.7.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane
de euro)

191,2

132,5

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

72,2

138,6

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

196,6

182,1

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

111,7

141,6

23

22

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali
detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.7.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.7.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.7.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 72 și
rapoartele privind execuția bugetară 73 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.7.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

72

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

73

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.7.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.7.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.7.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.
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Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.7.11. Tabelul 3.7.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la întreprinderea comună la sfârșitul exercițiului 2020.

Tabelul 3.7.2 – Contribuțiile membrilor la BBI (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de înființare
și cu deciziile cu forță juridică)

Membri

UE (DG RTD)
Membrii privați (contribuții în
natură și contribuții în numerar
la costurile administrative)
Membrii privați (contribuții în
numerar la costurile
operaționale)
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Reduceri Total
comune (1)
(2)
975,0

—

462,1

2 234,7

182,5

—

1 619,6

2 234,7

-140,0

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Numerar

Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Total
natură
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare

835,0

603,2

—

—

— 2 696,8

12,5

42,0

53,7

42,5

3,3

—

—

-280,0 3 574,3

619,0

42,0

53,7

-140,0

—

603,2

929,2 1 037,4

—

3,3

929,2 1 643,9

(1) Valorile-țintă convenite în planurile de activitate anuale ale întreprinderilor comune pentru CNAO și pentru contribuțiile la costurile administrative.
(2) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții. Obiectivul minim de 1 755 de milioane de euro pentru aceste activități a fost majorat
la 2 234,7 milioane de euro pentru membrii privați, astfel încât să fie atinsă contribuția totală minimă de cel puțin 2 730 de milioane de euro.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.7.12. În conformitate cu regulamentul de înființare a întreprinderii comune,

membrii din sectorul industrial ar trebui să contribuie în numerar cu cel puțin
182,5 milioane de euro la costurile operaționale ale acesteia. La fel ca în 2020, membrii
din sectorul industrial nu au adus nicio contribuție suplimentară în numerar la costurile
operaționale ale întreprinderii comune, acestea rămânând la același nivel scăzut, de
3,25 milioane de euro, ca la sfârșitul anului 2019. Acest lucru indică faptul că
întreprinderea comună se confruntă cu obstacole semnificative în obținerea
contribuțiilor respective și că obiectivul minim nu va fi atins până la sfârșitul
programului Orizont 2020. Din acest motiv, Comisia (DG RTD) și-a redus contribuțiile în
numerar la întreprinderea comună cu 140 de milioane de euro. Această reducere
semnificativă a contribuțiilor membrilor prezenta un risc pentru realizarea programului
de cercetare și inovare al întreprinderii comune din cadrul Orizont 2020.

3.7.13. Până la sfârșitul anului 2020, contribuțiile totale în natură ale membrilor

din sectorul industrial la activitățile suplimentare atinseseră doar aproximativ 53 % din
suma minimă de 1 755 de milioane de euro stabilită în regulamentul de înființare
a întreprinderii comune. În plus, din suma de 433 de milioane de euro angajată după
lansarea tuturor cererilor de propuneri din cadrul programului Orizont 2020, membrii
din industrie au raportat, la sfârșitul anului 2020, 95,7 milioane de euro sub formă de
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contribuții în natură la activități operaționale. Această situație indică un risc ridicat ca
întreprinderea comună să nu atingă până la sfârșitul programului Orizont 2020
obiectivele prevăzute în regulamentul său de înființare și în planurile de activitate
anuale pentru contribuțiile în natură ale membrilor din industrie.

3.7.14. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 100 % și, respectiv, de 85 %.

Observații cu privire la controalele interne

3.7.15. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2020, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.7.16. Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditul

ex post al plăților aferente programului Orizont 2020 efectuate de întreprinderea
comună. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020,
întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,47 % și o rată
de eroare reziduală de 1,06 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020
(plăți validate și închise și plăți finale)74. În propunerea sa de regulament privind
programul Orizont 2020 75, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind
cercetarea din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un
interval între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor,
de măsurile de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de
riscurile inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare.
Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor,
după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al
măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape
de 2 %.”

74

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune BBI, p. 168.

75

COM(2011) 809 final.
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3.7.17. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 76. Într-un caz, auditurile detaliate au evidențiat
o eroare de peste 1 % din costurile auditate, legată de corectarea nejustificată în
perioada de raportare ulterioară a unor costuri cu personalul deja declarate și
acceptate.

3.7.18. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a închis în prima jumătate

a anului 2020 o investigație în cadrul căreia identificase dovezi ale unor nereguli și
fraude în activitățile a doi beneficiari implicați în proiecte din cadrul programului
Orizont 2020, inclusiv în proiecte cofinanțate de întreprinderea comună. În 2020,
întreprinderea comună a pus în aplicare în mare măsură recomandările OLAF cu privire
la acești beneficiari. Acestea includeau prelucrarea recuperărilor, încetarea participării
beneficiarilor afectați la majoritatea acordurilor de grant și examinarea activă a altor
beneficiari care ar putea prezenta probleme.

Observații cu privire la buna gestiune financiară

3.7.19. Modul în care a fost concepută cererea de propuneri din 2020

a întreprinderii comune nu asigura o acoperire completă a celor patru teme de
demonstrație strategică, în conformitate cu agenda de cercetare a întreprinderii
comune din planul de activitate. Propuneri eligibile și cu un punctaj ridicat pentru una
dintre temele de demonstrație au trebuit să fie respinse în beneficiul unei alte teme,
pentru care au fost acceptate mai multe propuneri pentru cofinanțare.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.7.20. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

76

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se
aplică)

2019

Din suma minimă de 182,5 milioane de euro corespunzătoare contribuțiilor în numerar 77, până
la sfârșitul exercițiului 2019 fuseseră plătiți doar 3,25 milioane de euro. Regulamentul de
instituire a întreprinderii comune BBI 78 a fost modificat pentru a permite membrilor din
industrie să își pună la dispoziție contribuțiile în numerar la nivel de proiect. În pofida
modificării respective, există însă în continuare un risc ridicat ca aceștia să nu furnizeze
valoarea minimă a contribuțiilor în numerar la activități operaționale până la sfârșitul
programului întreprinderii BBI. În consecință, Comisia (DG RTD) a decis, la sfârșitul anului 2018,
să reducă cu 140 de milioane de euro bugetul pe 2020 al întreprinderii comune (în valoare de
205 milioane de euro)79.

—

77

Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune BBI [anexa I la Regulamentul (UE) nr. 560/2014].

78

Regulamentul (UE) 2018/121 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 22, 26.1.2018, p. 1).

79

Această sumă include cuantumul de 50 de milioane de euro corespunzător suspendării anunțate din bugetul pe 2017 și cuantumul de 20 de milioane de
euro corespunzător suspendării anunțate din bugetul pe 2018.
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Exercițiul

2019

Observațiile Curții
Contribuțiile în natură la activități suplimentare se ridicau, la sfârșitul exercițiului 2019, la un
total de 916 milioane de euro, din care aproximativ 216 milioane de euro reprezentau
contribuții în natură raportate pentru exercițiul 2019, dar pentru care procesul de certificare
nu fusese finalizat din cauza pandemiei de COVID19.

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se
aplică)
În desfășurare
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Răspunsul întreprinderii comune
3.7.12
Cadrul juridic instituit exclusiv pentru întreprinderea comună BBI pentru colectarea
contribuțiilor financiare de la membrii săi din sectorul industrial s-a dovedit, în cele din
urmă, ineficace. În conformitate cu recomandarea anterioară a Curții de Conturi,
lecțiile învățate din experiența specifică a întreprinderii comune BBI vor fi luate în
considerare la elaborarea viitoarelor parteneriate public-privat. Cu toate acestea, în
cazul întreprinderii comune BBI, această experiență a demonstrat și că, în pofida
reducerii semnificative a contribuțiilor în numerar din partea ambilor membri, CE și
consorțiul BIC, inițiativa a reușit să-și atingă obiectivele strategice. Într-adevăr,
rezultatele și efectele obținute de proiectele finanțate depășesc deja majoritatea
obiectivelor stabilite în programul de cercetare și inovare al întreprinderii comune BBI,
fapt confirmat de un studiu recent realizat de experți externi independenți. Raportul
anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune BBI oferă detalii suplimentare în
acest sens.
3.7.13
Contribuțiile totale din partea membrilor din sectorul industrial ai întreprinderii
comune BBI sunt, într-adevăr, ușor sub nivelul preconizat la momentul actual al
inițiativei. De fapt, se preconiza inițial că previziunile privind contribuțiile în natură
pentru IKAA și IKOP vor fi liniare, însă experiența recentă arată că aceste investiții sunt
puse în aplicare masiv la sfârșitul proiectelor întreprinderii comune BBI. În plus,
pandemia de COVID-19 a cauzat amânări ale investițiilor și ale certificării acestora de
către auditori externi.
În opinia întreprinderii comune BBI, acest decalaj va fi redus semnificativ în următorii
ani, având în vedere că declararea și certificarea contribuțiilor în natură (IKAA și IKOP)
vor crește semnificativ, în paralel cu încheierea proiectelor întreprinderii comune BBI.
În plus, în perspectiva financiară prezentată Consiliului de conducere al întreprinderii
comune BBI, membrii din sectorul industrial s-au angajat să atingă obiective
suplimentare de investiții pentru 2021 și ulterior.
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3.8. Întreprinderea comună Shift2Rail
(S2R)
Introducere

3.8.1. Întreprinderea comună Shift2Rail [denumită în continuare „întreprinderea

comună S2R”), cu sediul la Bruxelles, a fost creată în iunie 2014 80 pentru o perioadă de
10 ani și funcționează în mod autonom de la 24 mai 2016.

3.8.2. Întreprinderea comună S2R este un parteneriat public-privat în sectorul

feroviar. Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia
Europeană, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale,
inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de
infrastructură și centre de cercetare). La întreprinderea comună pot participa și alte
entități, în calitate de membri asociați.

3.8.3. Tabelul 3.8.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună81.

80

Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii
comune Shift2Rail (JO L 177, 17.6.2014, p. 9).

81

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.shift2rail.org.
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Tabelul 3.8.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în
milioane de euro)

72,5

61,8

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

77,9

79,1

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

75,8

81,6

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

84,1

83,1

24

23

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali
detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.8.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.8.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.8.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 82 și
rapoartele privind execuția bugetară 83 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.8.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

82

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

83

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.8.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.8.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.8.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată
de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.8.11. Tabelul 3.8.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la întreprinderea comună la sfârșitul exercițiului 2020.
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Tabelul 3.8.2 – Contribuțiile membrilor la S2R (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare)
Membri
UE (DG MOVE)
Membrii privați
Total

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)

Contribuții în Contribuții în
Activități ale
Activități
Contribuții în
natură
natură la
natură
întreprinderilor suplimentare Total Numerar
Total
raportate, dar activitățile
(1)
validate
comune
nevalidate
suplimentare
398,0
350,0
748,0

0,0 398,0
120,0 470,0
120,0 868,0

297,7
9,2
306,9

0,0
121,9
121,9

0,0
93,1
93,1

0,0 297,7
204,8 429,0
204,8 726,7

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.8.12. Până la sfârșitul exercițiului 2020, întreprinderea comună executase, în

proporție de 100 % și, respectiv, de 80 %, creditele de angajament și creditele de plată
disponibile pentru proiectele din cadrul programului Orizont 2020. Rata de execuție
a creditelor de plată operaționale a scăzut în comparație cu 2019 (88 %), deoarece un
acord de grant încheiat în cadrul cererii de propuneri din 2020 nu a putut fi semnat
până la sfârșitul anului 2020, iar prefinanțarea aferentă a trebuit să fie amânată în
consecință.

Observații cu privire la controalele interne

3.8.13. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În 2020, ea
a pus în aplicare cadrul de control intern al Comisiei (ICF), care se bazează pe
17 principii de control intern. În vederea autoevaluării anuale și a monitorizării
eficacității activităților de control solicitate de ICF, întreprinderea comună a elaborat
indicatori relevanți pentru toate principiile de control intern și pentru caracteristicile
aferente.

3.8.14. Decizia 07/2018 a Consiliului de conducere privind adoptarea normelor

privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, aplicabilă organismelor din
cadrul întreprinderii comune, prevede publicarea pe site-ul acesteia a CV-urilor
actualizate și a declarațiilor privind conflictele de interese ale membrilor Consiliului de
conducere. Cu toate acestea, întrucât doar câțiva membri ai Consiliului de conducere
transmiseseră informațiile în mod corespunzător, niciuna dintre declarațiile privind
conflictele de interese nu a putut fi publicată, iar în cazul CV-urilor, până la sfârșitul
anului 2020 fuseseră publicate doar jumătate dintre acestea.
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3.8.15. Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditul

ex post al plăților aferente programului Orizont 2020 efectuate de întreprinderea
comună. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2020,
întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,9 % și o rată de
eroare reziduală de 1,99 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți
validate și închise și plăți finale)84. În propunerea sa de regulament privind programul
Orizont 2020 85, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat
în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

3.8.16. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2020, cu scopul de a corobora ratele de eroare
calculate în urma auditurilor ex post 86. Într-un caz, aceste audituri detaliate au
evidențiat o eroare sistemică antrenată de utilizarea unei metode greșite pentru
a calcula costurile cu personalul declarate. Într-un alt caz a fost detectată o deficiență
sistemică de control, necuantificabilă, legată de faptul că beneficiarul nu dispunea de
o procedură de validare pentru orele declarate ca lucrate în cadrul unui proiect.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.8.17. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

84

Raportul anual de activitate pe 2020 al întreprinderii comune S2R, p. 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2017

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat un
plan de acțiune, care a fost adoptat de Consiliul de conducere la 28 iunie 2018. Deși, în
perioada programului implementat în cursul actualului cadru financiar, nu se va da curs
tuturor recomandărilor formulate în evaluarea intermediară, unele dintre acțiunile incluse
în planul de acțiune au fost deja inițiate, în timp ce altele, în funcție de natura lor și în
conformitate cu cadrul juridic actual, sunt abordate în prezent în propunerea Comisiei din
23 februarie 2021 vizând stabilirea unui viitor parteneriat european pentru cercetare și
inovare în domeniul feroviar.

—
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Răspunsul întreprinderii comune
3.8.14
Întreprinderea comună S2R a luat următoarele măsuri:
-

Membrilor Consiliului de conducere li s-a reamintit de mai multe ori să prezinte
declarațiile privind conflictele de interese care lipseau;
În iunie 2021, 28 % din CV-uri și declarațiile privind conflictele de interese lipsesc
în continuare (12 din 43 de reprezentanți activi actuali);
La reuniunea Consiliului de conducere din 22 iunie 2021, membrilor Consiliului
de conducere li s-a prezentat un raport privind stadiul lucrărilor. S-a explicat, de
asemenea, că membrii Consiliului de conducere care nu respectă cerințele în
ceea ce privește declarația privind conflictele de interese și CV-ul sunt
considerați de facto într-o situație de conflict de interese, ceea ce duce la
excluderea din procesul de decizie al Consiliului de conducere.

3.8.16
Constatarea privind lipsa procedurii de validare a beneficiarului pentru orele declarate
a fost identificată într-un raport de audit ex post efectuat de Serviciul comun de audit
(CAS) al Comisiei la sfârșitul anului 2020, fără a fi necesare ajustări financiare. Acest
raport a concluzionat că, în general, sistemul de pontaj al beneficiarului este fiabil. În
plus, beneficiarul a confirmat că va fi pusă în aplicare îmbunătățirea sistemului de
validare a înregistrării timpului de lucru, pe care întreprinderea comună S2R o va urmări.
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3.9. Întreprinderea comună pentru
calculul european de înaltă
performanță (EuroHPC)
Introducere

3.9.1. Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță

(denumită în continuare „întreprinderea comună EuroHPC”), cu sediul la Luxemburg,
a fost înființată în octombrie 2018 pentru o perioadă care se încheie la
31 decembrie 2026 87. Ea a început să își desfășoare activitatea în mod autonom la data
de 23 septembrie 2020.

3.9.2. Întreprinderea comună EuroHPC este un parteneriat public-privat, care

permite Uniunii Europene, unor țări europene și unor parteneri privați să pună în
comun resurse pentru dezvoltarea calculului de înaltă performanță în Europa. Membrii
fondatori ai întreprinderii comune sunt UE, reprezentată de Comisie, statele
participante 88 și doi parteneri privați, reprezentați de Platforma tehnologică
europeană pentru calculul de înaltă performanță (ETP4HPC) și de Big Data Value
Association (BDVA).

87

Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului din 28 septembrie 2018 privind instituirea
întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță (JO L 252, 8.10.2018,
p. 8).

88

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Muntenegru, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Turcia (sursa: site-ul EuroHPC).
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3.9.3. Tabelul 3.9.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună89.
Tabelul 3.9.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane
de euro)

181,5

—

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în
milioane de euro)

509,1

—

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

181,5

—

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

509,1

—

11

—

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri
alocate și realocări către exercițiul următor.

(2)

Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali,
precum și experții naționali detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.9.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,

testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.9.5. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

89

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.9.6. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 90 și
rapoartele privind execuția bugetară 91 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.9.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de
contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

90

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

91

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.9.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.9.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

3.9.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată

de Curte.

Observații cu privire la execuția bugetului aferent programului
Orizont 2020

3.9.11. Tabelul 3.9.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor
la întreprinderea comună EuroHPC la sfârșitul exercițiului 2020.
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Tabelul 3.9.2 – Contribuțiile membrilor la EuroHPC (în milioane de euro)
Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de
înființare)
Membri
UE (DG CONNECT)
Statele participante
Membrii privați
Total

Activități ale
Activități
întreprinderilor suplimentare Total
(1)
comune
536,0
486,0
422,0
1 444,0

— 536,0
— 486,0
— 422,0
— 1 444,0

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2020)
Contribuții în Contribuții în
Contribuții în
natură
natură la
Numerar
Total
natură
raportate, dar activitățile
validate
nevalidate suplimentare
190,9
0,0
0,0
— 190,9
28,9
0,0
0,0
— 28,9
0,0
0,0
0,0
— 0,0
219,8
0,0
0,0
— 219,8

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.9.12. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2020

pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, ratele de execuție a creditelor de
angajament și a celor de plată au fost de 95,5 % și, respectiv, de 22,5 %. Nivelul scăzut
de execuție a creditelor de plată se explică parțial prin faptul că Comisia a migrat
întregul buget anual de plăți către întreprinderea comună atunci când aceasta
a obținut autonomie financiară la 23 septembrie 2020.

3.9.13. La sfârșitul anului 2020, întârzierile în recrutarea de membri-cheie ai

personalului, împreună cu impactul pandemiei de COVID-19 asupra costurilor
planificate pentru IT, comunicare, misiuni, reuniuni, evenimente și alte servicii, au
redus în mod semnificativ ratele de execuție pentru bugetul de plăți administrative
(reprezentând aproximativ 1,5 % din bugetul total disponibil), și anume până la 16,5 %.

3.9.14. Pentru 2020, bugetul de plăți operaționale al întreprinderii comune a fost

planificat în vederea prefinanțărilor necesare pentru achiziționarea a trei precursori de
supercalculatoare exascale și a cinci supercalculatoare petascale (aproximativ 135 de
milioane de euro) și pentru cererile de propuneri finalizate (aproximativ 44 de milioane
de euro). Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2020, au putut fi efectuate plăți de
prefinanțare numai pentru contractele semnate referitoare la supercalculatoarele
LEONARDO și PetaSC, în valoare de aproximativ 34 de milioane de euro, și pentru
acordurile de grant semnate, în valoare de aproximativ 6 milioane de euro. Acest lucru
a condus la o rată scăzută de execuție a creditelor de plată operaționale, de 22,6 %.
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Observații cu privire la controalele interne

3.9.15. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile,

bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. La sfârșitul
anului 2020, ea pusese în aplicare în mare măsură cadrul de control intern al Comisiei
(ICF), care se bazează pe 17 principii de control intern. Cu toate acestea, în ceea ce
privește principiile de control legate de evaluarea riscurilor și de activitățile de control
și de monitorizare, întreprinderea comună trebuie încă să finalizeze o serie de acțiuni
pentru a asigura funcționarea eficace a acestora.

3.9.16. La sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună nu elaborase proceduri

fiabile pentru validarea și certificarea contribuțiilor în natură declarate de membrii săi
privați și de statele participante și nici nu instituise o procedură contabilă adecvată
pentru recunoașterea acestor contribuții în natură. O astfel de situație nu permite
întreprinderii comune să gestioneze, să monitorizeze și să raporteze cu privire la
obținerea nivelului minim al contribuțiilor în natură care trebuie să fie aduse de
membrii privați și de statele participante.

Alte aspecte

3.9.17. Având în vedere volumul de muncă actual al întreprinderii comune cu

privire la procesele administrative și operaționale și lansarea primelor sale activități
importante, Curtea consideră că, în prezent, întreprinderea comună nu dispune de
personal suficient. În cursul activităților de structurare organizatorică din 2020, ea s-a
concentrat în principal pe asigurarea principalelor procese și sarcini operaționale, dar
a neglijat nevoia de personal administrativ esențial, în special funcția de șef al
administrației și finanțelor și de manager pentru controlul intern și coordonarea
auditului. Dacă nu soluționează acest deficit de resurse, întreprinderea comună riscă să
se confrunte cu deficiențe în ceea ce privește gestiunea financiară, bugetară și
a personalului, precum și în ceea ce privește procesele de control intern pentru plățile
operaționale și pentru contribuțiile în natură. În fine, proporția ridicată a personalului
contractual (74 %) poate duce la un grad semnificativ de rotație a personalului în
viitorul apropiat, sporind și mai mult presiunea asupra situației precare existente în
materie de resurse umane.
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Răspunsul întreprinderii comune
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții.
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Întreprindere comună care
funcționează sub egida EURATOM
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3.10. Întreprinderea comună
europeană pentru ITER și pentru
dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)
Introducere

3.10.1. Întreprinderea comună europeană pentru ITER92 și pentru dezvoltarea

energiei de fuziune [denumită în continuare „întreprinderea comună F4E” (Fusion for
Energy)] a fost înființată în aprilie 2007 93, pe o perioadă de 35 de ani. Una dintre
principalele sale sarcini este de a furniza contribuția Comunității Europene a Energiei
Atomice (Euratom) la Organizația Internațională ITER pentru Energia de Fuziune
(OI ITER), responsabilă de implementarea proiectului ITER. Instalațiile principale de
fuziune urmau să fie dezvoltate în Cadarache, Franța, iar sediul întreprinderii comune
se află la Barcelona.

3.10.2. Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentată

de Comisia Europeană, statele membre ale Euratom și Elveția (țară care a încheiat cu
Euratom un acord de cooperare).

92

International Thermonuclear Experimental Reactor – reactorul termonuclear experimental
internațional.

93

Decizia Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru
ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90,
30.3.2007, p. 58), modificată prin Decizia 2013/791/Euratom a Consiliului din
13 decembrie 2013 (JO L 349, 21.12.2013, p. 100), prin Decizia (Euratom) 2015/224 a
Consiliului din 10 februarie 2015 (JO L 37, 13.2.2015, p. 8) și prin Decizia (Euratom)
2021/281 a Consiliului din 22 februarie 2021 (JO L 62, 23.2.2021, p. 41).
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3.10.3. Tabelul 3.10.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună94.
Tabelul 3.10.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună
2020

2019

794,8

721,1

878

689,5

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)

816,5

761,2

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de
euro) (1)

885,7

729,7

435

439

Bugetul corespunzător creditelor de plată (în milioane
de euro)
Bugetul corespunzător creditelor de angajament (în
milioane de euro)

Total personal la 31 decembrie (2)
(1)

Bugetul disponibil include credite administrative reportate și venituri alocate neaprobate
încă de Consiliul de administrație.

(2)

Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali
detașați.

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.

3.10.4. La sfârșitul anului 2020, rata de execuție pentru creditele de angajament

disponibile ajunsese la 100 %, iar cea pentru creditele de plată disponibile, la 98 %.

Informații în sprijinul declarației de asigurare

3.10.5. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de

audit, testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.10.6. Pentru descrierea bazei opiniei, pentru responsabilitățile conducerii și ale

persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului
94

Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt
disponibile pe site-ul acesteia: www.f4e.europa.eu.
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cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1
din raport. Semnătura de la pagina 164 face parte integrantă din opinie.

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului
independent

Opinie
3.10.7. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare 95 și
rapoartele privind execuția bugetară 96 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

3.10.8. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de

95

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

96

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.
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contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate
pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente
conturilor

3.10.9. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor

aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Plățile
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

3.10.10. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului

încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate
aspectele semnificative.

Paragraf de evidențiere a unor aspecte

3.10.11. Fără a pune în discuție opinia exprimată la punctele 3.10.8 și

3.10.10, Curtea atrage atenția asupra punctelor 3.10.13-3.10.15, unde arată că
conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2020
prezintă estimarea întreprinderii comune privind costul total al îndeplinirii
obligațiilor sale de punere în aplicare pentru proiectul ITER, evaluat la
17,97 miliarde de euro. Or, eventuale modificări ale ipotezelor principale utilizate
pentru estimare și expunerea la riscuri ar putea duce la creșteri semnificative ale
costurilor și/sau la întârzieri suplimentare în punerea în aplicare a proiectului ITER.

3.10.12. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia
exprimată de Curte.
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Observații privind estimarea costurilor la finalizare pentru ITER

3.10.13. Întreprinderea comună procedează pe bază continuă la o estimare

a costului total al îndeplinirii obligațiilor sale de punere în aplicare a proiectului ITER în
2042, așa numita „estimare la finalizare” (estimate at completion sau EaC). La sfârșitul
anului 2020, întreprinderea comună a evaluat acest cost total la 17 968 de milioane de
euro (la valorile din 2020). Aceasta este suma plăților totale efectuate până la sfârșitul
anului 2020, în valoare de 7 345 de milioane de euro, și a plăților viitoare estimate,
evaluate la 10 623 de milioane de euro (la valorile din 2020).

3.10.14. În comparație cu conturile anuale pentru 2019, în care costurile EtC au

fost prezentate doar în credite ITER, întreprinderea comună a îmbunătățit considerabil
calitatea informațiilor din conturile anuale pentru 2020, prezentând costurile EtC în
euro și la valorile din 2020, incluzând impactul BREXIT și pe cel al COVID-19. Eventuale
modificări ale ipotezelor principale utilizate pentru estimare și expunerea la riscuri pot
duce însă la creșteri semnificative ale costurilor și la întârzieri suplimentare ale
proiectului. Această posibilitate este ilustrată în exemplul prezentat în continuare:
o

cerințele în materie de securitate nucleară: deși întreprinderea comună
cooperează cu OI ITER pentru a se asigura că proiectările respectă diverse cerințe
în materie de securitate nucleară, organismul competent în ultimă instanță este
autoritatea franceză pentru securitate nucleară și orice modificări viitoare ale
cerințelor în materie de securitate ar putea avea un impact ridicat asupra
costurilor;

o

estimarea costurilor pentru complexul de camere fierbinți: aceasta nu a fost
revizuită, iar stadiul actual de maturitate a cerințelor de proiectare ale OI ITER nu
permite întreprinderii comune să pregătească o estimare credibilă a costurilor;

o

modificări ale cerințelor: deși toate modificările necesare vor fi finanțate prin
intermediul instrumentelor pentru situații neprevăzute (și anume Fondul de
rezervă ITER sau bugetul nedistribuit al ITER), iar întreprinderea comună
a observat efectul pozitiv al acestei politici, este imposibil ca ele să fie reduse la
zero. Aceste modificări pot cauza întârzieri și costuri suplimentare pentru
activitățile de construcție în curs și pentru cele viitoare.

3.10.15. Întreprinderea comună a indicat că impactul pandemiei de COVID-19
a fost real, dar nu semnificativ. Până în aprilie 2021, pandemia cauzase întârzieri de
până la patru luni pentru unele livrări, ceea ce a dus la o creștere a costurilor de
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aproximativ 47 de milioane de euro (la valorile din 2008) pentru întregul proiect ITER.
În cazul în care pandemia se va agrava în 2021, sunt posibile și alte repercusiuni.

Observații cu privire la controalele interne

3.10.16. Următoarele observații se referă la aplicațiile informatice locale utilizate
de întreprinderea comună pentru a gestiona angajamentele juridice și contractele
(DACC) și documentele (IDM) 97. Aceste observații nu se aplică sistemelor și fluxurilor
de lucru ABAC (sistemul central de informații financiare al Comisiei). Ele au ca obiect
ordonatorii de credite competenți de la toate nivelurile și persoanele care ocupă
funcții de adjunct în cadrul întreprinderii comune.

3.10.17. De-a lungul anilor, întreprinderea comună a depus eforturi

considerabile pentru a institui un sistem electronic de gestionare a documentelor. La
sfârșitul lunii martie 2020, directorul executiv al întreprinderii comune a decis ca
semnăturile electronice avansate din aplicația DACC să fie utilizate nu numai pentru
gestionarea și semnarea modificărilor la contracte, ci și pentru contractele inițiale.
Aceasta urma să fie o măsură administrativă temporară, pe durata pandemiei de
COVID-19.

3.10.18. În general, această măsură a permis întreprinderii comune să mențină

continuitatea activității și a dat personalului posibilitatea să lucreze de la distanță de la
începutul pandemiei. F4E nu și-a aliniat însă pe deplin aplicațiile informatice locale la
procesele interne pentru delegări. Astfel cum se descrie la punctele următoare, există
încă deficiențe semnificative care trebuie soluționate în ceea ce privește:
o

aspecte juridice legate de implementarea cadrului întreprinderii comune pentru
delegări și de utilizarea semnăturilor electronice avansate;

o

aspecte tehnice ale configurației aplicațiilor DACC și IDM (drepturile de acces ale
utilizatorilor) pentru ordonatorii de credite competenți; utilizarea conturilor cu
identități virtuale și interfețele aplicațiilor;

97

Observațiile nu iau în considerare modificările recente aduse de întreprinderea comună în
2021 pentru a atenua riscurile identificate.
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o

aspecte de control intern legate de conformitatea sistemelor informatice locale
cu delegările dreptului de autorizare și de corectitudinea datelor contabile și
financiare din sistemul contabil al întreprinderii comune.

3.10.19. Spre deosebire de fluxul de lucru ABAC, aplicația DACC nu poate
produce dovada că personalul a înțeles în mod corespunzător conținutul unui
document și a fost de acord să îl semneze cu semnătura sa personală.

3.10.20. În sistemul său centralizat de autentificare pentru gestionarea

contractelor, întreprinderea comună a creat, pe lângă conturile individuale de
utilizator, conturi pentru grupuri de utilizatori cu identități virtuale, scopul fiind acela
de a facilita gestionarea aplicațiilor sale informatice locale (DACC, IDM). Cu toate
acestea, până la sfârșitul anului 2020, contul funcțional de grup creat pentru directorul
întreprinderii comune a fost utilizat și pentru a aproba și a semna o varietate de
documente importante. Această practică contravine principiilor de bază ale politicii
întreprinderii comune de gestionare a accesului la TIC, care cere în mod clar ca
conturile de utilizator să fie unice și asociate unui singur utilizator. Prin urmare,
această practică este considerată a fi o deficiență gravă în materie de control intern,
deoarece permite tuturor persoanelor incluse în contul de grup să efectueze acțiuni
rezervate exclusiv ordonatorului de credite competent.

3.10.21. Cadrul utilizat de întreprinderea comună pentru delegări are ca obiectiv

centralizarea delegărilor către ordonatorii de credite competenți și, printre altele,
oferă o imagine de ansamblu actualizată a tuturor delegărilor aprobate și a situației
adjuncților în cadrul F4E. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2020, cadrul pentru
delegări din aplicațiile informatice locale ale întreprinderii comune (DACC și IDM) nu
stabilea automat delegări tehnice (și anume drepturile utilizatorilor de a autoriza
operațiuni), ci se baza, în schimb, pe fiecare ordonator de credite responsabil să
selecteze persoana corectă care urma să primească delegarea, în conformitate cu un
cadru aprobat de directorul întreprinderii comune. Mai mult, unele competențe
delegate menționate de contracte (semnarea de decizii cu caracter obligatoriu în
anumite condiții) sunt conferite altor membri ai personalului decât ordonatorii de
credite responsabili (responsabilii de contract). Acest mod de a proceda nu figurează în
cadrul pentru delegări al întreprinderii comune.

3.10.22. În fine, spre deosebire de fluxul de lucru ABAC, aplicația DACC nu

a făcut niciodată obiectul unui audit de control intern pentru a se asigura
conformitatea drepturilor utilizatorilor de a autoriza operațiuni cu delegările acordate
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membrilor personalului. În consecință, există un risc ridicat ca neconformități cauzate
de încălcări ale politicii în materie de delegare să nu fi fost identificate și nici atenuate.

3.10.23. Deși, în 2016, întreprinderea comună a început să utilizeze aplicația

informatică DACC pentru gestionarea angajamentelor juridice și a contractelor (inclusiv
pentru contractele inițiale, începând din 2020) și, prin urmare, ca sursă suplimentară
de date contabile și financiare, din 2013 până în prezent nu a avut loc nicio validare
a sistemului său contabil. Această situație contravine regulamentului financiar al
întreprinderii comune, care impune o validare a sistemului contabil ori de câte ori are
loc o modificare majoră.

3.10.24. Curtea atrage atenția asupra auditului planificat al Serviciului de Audit

Intern al Comisiei referitor la delegările de autoritate, la eficiența procesului decizional
în cadrul F4E și la mecanismele de cooperare cu Direcția Generală Energie a Comisiei.
Acest audit este prevăzut să demareze la începutul lunii iunie 2021.

Observații privind procedurile de recrutare

3.10.25. Procedurile de recrutare desfășurate de întreprinderea comună în 2020
au fost lipsite de transparență în ceea ce privește întocmirea listei scurte finale
a candidaților care urmau să fie invitați la următoarea etapă de evaluare (interviuri și
teste scrise). În special, nu este clar modul în care comitetul de selecție a ținut seama
de criteriile avantajoase pentru includerea candidaților pe această listă.

Alte aspecte

3.10.26. Metoda de calcul utilizată de întreprinderea comună pentru cotizațiile

anuale ale membrilor pe 2020 nu era conformă cu dispozițiile corespunzătoare din
Regulamentul financiar al întreprinderii comune. În loc să utilizeze estimări ale
contribuțiilor adoptate de Consiliul său de administrație, întreprinderea comună
a colectat contribuțiile pe baza unui proiect de estimare care nu a fost încă adoptat.

3.10.27. F4E utilizează propriul instrument de achiziții publice electronice, care

nu este sincronizat pe deplin cu soluția informatică a Comisiei. Viitoarele îmbunătățiri
ale instrumentului de achiziții publice electronice al F4E ar putea duce la suprapuneri
inutile cu eforturile de dezvoltare și cu investițiile Comisiei. Acest lucru nu ar sprijini
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principiul unui „spațiu unic pentru schimburi de date electronice” pentru participanți,
astfel cum se prevede în Regulamentul financiar al UE.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare

3.10.28. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse
în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din
exercițiile anterioare
Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

Bugetul pentru capitolul 3.4 – Alte cheltuieli operaționale este utilizat pentru diverse
categorii de cheltuieli (și anume, cheltuieli pentru resursele umane contractate în extern și
internalizate, cheltuieli cu misiunile și cheltuieli pentru asistență juridică etc.). Pentru
a asigura respectarea principiilor bugetare ale transparenței și specificității, ar trebui să fie
creat un capitol bugetar separat pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Finalizată

2019

În cazul unei proceduri de achiziții cu valoare ridicată, calendarele și termenele-limită
publicate inițial erau nerealiste. Într-un caz, este posibil ca sarcina administrativă de
a dovedi echivalența certificării specifice, cerută în cadrul criteriilor de selecție, să fi
descurajat anumiți contractanți potențiali care dețineau certificări echivalente să depună
o ofertă.

2019

Întreprinderea comună este evaluată anual de un grup extern de experți. Grupul de experți
a identificat mai multe probleme și riscuri la nivelul conducerii superioare și al culturii
corporative. Această situație, dacă rămâne nesoluționată, ar putea afecta negativ
performanța personalului.

—

În desfășurare
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Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

Din cauza restricției care există în schema de personal în ceea ce privește personalul
statutar, întreprinderea comună F4E utilizează din ce în ce mai mult resurse contractate
sau din surse interne. În 2019, acestea reprezentau deja echivalentul a aproximativ 62 %
din personalul statutar al întreprinderii comune. Responsabilii de resurse umane din cadrul
întreprinderii comune nu dispun de informații actualizate privind volumul acestor resurse,
întrucât gestionarea lor este descentralizată la nivel de unitate sau de direcție. Această
situație prezintă riscuri semnificative pentru întreprinderea comună, în ceea ce privește
menținerea competențelor-cheie, neclarități din punctul de vedere al răspunderii de
gestiune, eventuale litigii judiciare și eficiență mai redusă a personalului ca urmare
a gestionării descentralizate.

În desfășurare
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Exercițiul

Observațiile Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/
nedemarată încă/nu se aplică)

2019

În 2019, Consiliul de administrație al întreprinderii F4E a numit un grup ad-hoc pentru
a analiza sistemul de raportare al întreprinderii comune și pentru a propune eventuale
modificări necesare. Grupul ad-hoc a propus introducerea unui nou sistem de analiză
a valorii dobândite, care a fost aprobat de Consiliul de administrație al F4E în
aprilie 2019 98. Sistemul propus de analiză a valorii dobândite nu ține însă seama de toate
recomandările experților independenți 99 și nu furnizează informații clare cu privire la
progresele tehnice realizate în raport cu costurile suportate până la momentul respectiv în
ceea ce privește ansamblul obligațiilor de realizare a proiectului ITER care revin
întreprinderii comune F4E. Având în vedere importanța pe care o prezintă noul sistem de
analiză a valorii dobândite pentru monitorizarea performanței, este esențial ca
întreprinderea comună să îi monitorizeze eficacitatea în etapa de punere în aplicare și să
informeze Consiliul de administrație de fiecare dată când apar probleme semnificative.

Finalizată

98

Consiliul de administrație al întreprinderii comune F4E, nr. 43 din 5 aprilie 2019.

99

A șaptea evaluare anuală realizată de un grup independent de evaluare (30 noiembrie 2018), p. 30-31.
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Răspunsul întreprinderii comune
3.10.16 până la 3.10.20
Platforma de gestionare a contractelor F4E DACC (acronim pentru „Deviations,
Amendments and Contract Changes” - Abateri, amendamente și modificări ale
contractelor) este un sistem de schimb electronic care a fost dezvoltat pentru a aborda
recomandările critice ale Serviciului de Audit Intern (IAS) al Comisiei Europene din
2014 în legătură cu modificările contractelor. Prima versiune a instrumentului a fost
lansată în 2016 pentru a uni abaterea/modificarea cu amendamentul (angajament
juridic) și pentru a asigura controlul modificărilor contractelor F4E. Instrumentul a fost
conceput și pentru a monitoriza costul modificărilor contractuale în comparație cu
estimările la momentul finalizării și provizioanele de risc. În faza a doua, instrumentul
a fost dezvoltat în continuare pentru a acoperi, de asemenea, modificările comerciale
(de exemplu, schimbul de scrisori), activările comerciale (de exemplu, lansarea
opțiunilor) și modificările contractului-cadru etc. Din cauza situației cauzate de
pandemia de COVID-19, a fost dezvoltat de urgență un modul suplimentar pentru
a permite semnarea contractului direct online, care a fost lansat în aprilie 2020 pentru
contractele operaționale. Pentru contractele administrative, diferitele module au fost
lansate de la începutul anului 2021. În ceea ce privește cerințele tehnice ale unui astfel
de sistem electronic, F4E s-a bazat pe cerințele stabilite în Regulamentul financiar al
F4E (actualul articol 88), cu trimitere la Regulamentul financiar general (actualul articol
148). La începutul anului 2021, în cadrul evaluării anuale a sistemului de control intern
al F4E, coordonatorul de control intern al F4E a depistat erori legate de faza de
semnare a unor contracte operaționale în DACC. F4E a identificat unele tranzacții în
care managerii au solicitat altei persoane să aprobe un angajament juridic în DACC în
numele lor. Astfel de acte nu sunt prevăzute în cadrul financiar intern al F4E privind
delegările financiare și suplinirea și, prin urmare, nu sunt în conformitate cu
Regulamentul financiar al F4E.
Deși contractele sunt în continuare considerate legale în temeiul legislației spaniole și
franceze, problema a relevat deficiențe grave în sistemele de control intern ale F4E. În
consecință, directorul F4E a inclus o rezervă în materie de risc reputațional
necuantificată în declarația sa anuală de asigurare pentru anul 2020.
Cu toate acestea, F4E confirmă faptul că, începând cu 2021, structurile sale de audit
intern vor extinde sfera revizuirii anuale a drepturilor de acces ABAC pentru a include
și DACC. În plus, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei Europene a lansat în iunie
2021 un audit privind „Delegările și eficiența luării deciziilor în F4E și mecanismele de
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cooperare cu DG ENER”. Ambele misiuni vor contribui la creșterea asigurării actuale
privind respectarea politicii de delegare F4E și a sistemului de control intern.
Între timp, F4E a adoptat acțiuni corective imediate pentru a remedia aceste deficiențe
și pentru a se asigura că erorile respective nu vor reapărea. Printre acțiunile în cauză se
numără consolidarea controalelor și a inspecțiilor financiare în cadrul DACC și
creșterea gradului de conștientizare al personalului F4E.
3.10.21
În ceea ce privește delegarea de competențe prevăzută în contracte către alte
persoane decât ordonatorul de credite competent, acestea corespund exclusiv
activităților zilnice de gestionare a contractului și nu modifică contractul în sine.
Întreprinderea comună F4E va actualiza dispozițiile respective din modelul de contract.
3.10.22
F4E confirmă faptul că o validare a dreptului de utilizator este efectuată de o terță
parte pentru a oferi o asigurare.
3.10.23
F4E confirmă că validarea sistemelor contabile va fi lansată în 2021. Cu toate acestea,
F4E ar dori să sublinieze faptul că DACC nu este sincronizat automat cu ABAC. Orice
date introduse în sistemul contabil sunt validate în conformitate cu sistemul de control
intern: există verificări ex ante și ex post pentru a asigura calitatea datelor contabile.
3.10.25
F4E a continuat să își îmbunătățească procesele de recrutare. De la începutul anului
2021, acestea includ evaluări complet cantitative ale cererilor.
3.10.26
F4E a adoptat măsuri, în special aprobarea proiectului de document unic de
programare pentru anul următor de către ultimul consiliu de conducere al anului,
pentru a evita repetarea acestei probleme.
3.10.27
F4E a luat decizia de a pune în aplicare un instrument de depunere electronică
disponibil în comerț, deoarece instrumentul Comisiei avea un domeniu de aplicare
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limitat (doar pentru procedurile deschise) și un număr mare de incidente raportate,
precum și probleme de stabilitate. Atunci când instrumentul oferit de Comisie va
acoperi toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor relevante pentru F4E și
rata incidentelor va scădea, F4E va evalua o posibilă trecere la setul de instrumente al
Comisiei și va lua o decizie pe baza cerințelor operaționale ale F4E. În plus,
instrumentul disponibil în comerț utilizat de F4E este pe deplin conform cu dispozițiile
directivelor UE privind achizițiile publice. Oferă acces electronic gratuit la cererile de
oferte publicate de F4E și este integrat cu TED e-Notices și site-ul TED, unde sunt
publicate anunțurile privind achizițiile publice ale F4E.
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Mihails KOZLOVS,
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 21 septembrie 2021.
Pentru Curtea de Conturi
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