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Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale rapoartelor anuale adoptate de Curtea de Conturi Europeană cu 
privire la întreprinderile comune ale UE din domeniul cercetării. Rapoartele anuale specifice și documentul de sinteză aferent sunt 
disponibile pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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Întreprinderile comune ale UE din domeniul cercetării: „conturi 
corecte și operațiuni în cea mai mare parte conforme cu normele 
în vigoare”, arată Curtea de Conturi Europeană 

Curtea de Conturi Europeană a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la 
conturile celor opt întreprinderi comune ale Uniunii Europene din domeniul cercetării și le-a 
validat ca fiind fiabile. Curtea a formulat opinii de audit favorabile și cu privire la operațiunile 
financiare în cazul a șapte întreprinderi comune, considerând că acestea erau conforme cu 
normele aplicabile, și o opinie cu rezerve cu privire la operațiunile întreprinderii comune 
rămase. 

Curtea a publicat astăzi rapoartele sale de audit anuale cu privire la următoarele întreprinderi 
comune ale UE din domeniul cercetării (acestea sunt parteneriate public-privat ale UE cu sectorul 
industrial și cu statele membre în domeniul politicii de cercetare): 

- F4E (ITER) – dezvoltarea energiei de fuziune; 
- BBI – bioindustrii; 
- Clean Sky – tehnologii nepoluante de transport aerian;  
- IMI – inițiativa privind medicamentele inovatoare;  
- FCH – pile de combustie și hidrogen;  
- SESAR – managementul traficului aerian în contextul cerului unic european; 
- ECSEL – componente și sisteme electronice; 
- S2R – soluții feroviare inovatoare Shift2Rail. 

„Întreprinderile comune joacă un rol important în implementarea unor aspecte specifice ale 
politicii UE privind cercetarea”, a declarat domnul Kevin Cardiff, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de auditurile efectuate cu privire la întreprinderile comune. „Prin urmare, 
este foarte important ca acestea să prezinte conturi fiabile și să se asigure că operațiunile lor în 
materie de venituri și plăți sunt conforme cu reglementările în vigoare”, a mai afirmat domnul 
Cardiff. „În calitatea noastră de auditori, constatăm cu satisfacție că, în ansamblu, conturile 
întreprinderilor comune au obținut opinii favorabile din partea Curții și că singura rezervă cu 
privire la operațiunile acestora se referă la o chestiune care va deveni treptat neaplicabilă”.  

Curtea a concluzionat că toate cele opt întreprinderi comune au prezentat conturi fiabile, cu alte 
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cuvinte, conturile respective prezentau în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situa ția 
financiară a acestora la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor lor și fluxurile lor 
de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată. În plus, în cazul a șapte întreprinderi 
comune, operațiunile subiacente conturilor erau conforme cu legile și reglementările în vigoare, 
cu alte cuvinte respectau normele aplicabile. În cazul întreprinderii comune ECSEL, Curtea a emis 
o opinie cu rezerve, întrucât nu s-a putut obține o asigurare rezonabilă cu privire la fiabilitatea 
controalelor interne aplicate de întreprinderea comună în legătură cu plățile de granturi din 
cadrul PC7, o chestiune legată de sistemul de control instituit de predecesoarele sale 
(întreprinderea comună ENIAC și întreprinderea comună ARTEMIS). Acest lucru nu este însă 
relevant pentru proiectele finanțate prin granturi în cadrul programului mai recent, Orizont 2020. 

Curtea a atras de asemenea atenția asupra unor aspecte privind execuția și gestiunea bugetară, 
sistemele de control intern și procedurile de achiziții, care nu au afectat însă opiniile sale. În ceea 
ce privește întreprinderea comună F4E, Curtea a luat notă de măsurile pozitive care s-au luat 
pentru îmbunătățirea gestionării și a controlului fazei de construcție a proiectului ITER, însă 
a observat că persistă riscul unor creșteri suplimentare ale costurilor și al altor întârzieri în 
implementarea proiectului. 

Notă către editori 

În afară de UE, care este reprezentată de Comisia Europeană, printre membrii întreprinderilor 
comune se pot număra diferiți parteneri publici și privați din partea grupărilor științifice și 
industriale, care contribuie la finanțarea activităților acestora. Majoritatea întreprinderilor 
comune funcționează fie după un model bipartit, la acestea participând Comisia și parteneri 
industriali/din domeniul cercetării, fie după un model tripartit, la care participă în plus și statele 
membre. Întreprinderea comună F4E numără printre membrii săi participanți și țări din afara UE. 

Finanțarea de către UE este asigurată din bugetul UE alocat cercetării prin intermediul celui de 
Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) și prin intermediul Programului-cadru al UE 
pentru cercetare și inovare (Orizont 2020). Partenerii din sectorul industrial și din domeniul 
cercetării participă cu contribuții în natură și în numerar. Bugetul total pe 2016 al întreprinderilor 
comune s-a ridicat la 1,8 miliarde de euro. La sfârșitul exercițiului, numărul de angajați al acestora 
era de 633. 

Auditul desfășurat de Curtea de Conturi Europeană a vizat fiabilitatea conturilor aferente 
exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016 și legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestor conturi pentru opt întreprinderi comune europene din domeniul cercetării. 
Curtea a procedat la diverse analize, a efectuat teste pe eșantioane de operațiuni de venituri și 
de plăți, a evaluat controalele-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale 
întreprinderilor comune și a utilizat activitatea altor auditori acolo unde era necesar. Tot astăzi, 
Curtea a publicat o sinteză a constatărilor sale, care sunt utilizate de Parlamentul European, de 
Consiliu sau de alte autorități responsabile de acordarea descărcării de gestiune. 

Pe lângă auditul anual al conturilor, programul de activitate al Curții pentru 2018 include printre 
sarcinile de audit prioritare o examinare orizontală a întreprinderilor comune, în cadrul căreia se 
va evalua valoarea lor adăugată și eficacitatea lor în implementarea programelor și în realizarea 
obiectivelor. 

Rapoartele anuale cu privire la întreprinderile comune ale UE din domeniul cercetării, alături de 
răspunsurile la acestea și de un document de sinteză, sunt disponibile pe site-ul Curții în 
23 de limbi ale UE. 

 


