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Întreprinderile comune ale UE din domeniul cercetării: 
Curtea de Conturi Europeană acordă o notă de trecere 
pentru toate întreprinderile, cu o excepție 
Curtea de Conturi Europeană a validat conturile aferente exercițiului 2017 pentru toate 
întreprinderile comune ale Uniunii Europene (UE) și a formulat opinii de audit favorabile privind 
operațiunile financiare pentru toate întreprinderile, cu o excepție. În cazul ECSEL, care se ocupă de 
componente și sisteme electronice, Curtea a detectat o serie de probleme care – în anumite cazuri – 
împiedicau funcționarea eficace a sistemului de control intern. 

Curtea a publicat astăzi rapoartele anuale referitoare la cele opt întreprinderi comune ale UE din 
domeniul cercetării, precum și o sinteză a rezultatelor obținute în urma auditului. Întreprinderile 
comune sunt parteneriate public-privat ale UE cu sectorul industrial, cu grupări din domeniul 
cercetării, precum și cu statele membre. Efectivul lor total de personal numără în jur de 700 de 
angajați și întreprinderile comune joacă un rol important în executarea unor aspecte specifice ale 
politicii de cercetare a UE. Bugetul total al întreprinderilor comune s-a ridicat la 2,1 miliarde de euro în 
2017, ceea ce reprezintă aproximativ 2 % din bugetul total al UE. Partenerii din sectorul industrial și 
din domeniul cercetării pun la dispoziție contribuții în natură prin faptul că pun în aplicare activitățile 
operaționale ale întreprinderilor comune, precum și contribuții în numerar pentru costurile lor 
administrative și operaționale. 

„Întreprinderile comune sunt vectori importanți pentru activitățile de cercetare și de inovare de vârf 
din UE, deoarece urmăresc să contribuie la asigurarea competitivității pe plan mondial a industriei 
europene”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de 
acest audit. „Auditul desfășurat de Curte pentru exercițiul 2017 a confirmat rezultatele pozitive 
raportate în anii precedenți. Curtea evidențiază însă o serie de aspecte care au nevoie în continuare de 
atenție și indică câteva domenii în care s-ar putea aduce îmbunătățiri legate de buna gestiune 
bugetară și financiară, de controalele interne, de mobilizarea contribuțiilor din partea partenerilor din 
sectorul industrial și din domeniul cercetării, precum și de evaluările realizate de Comisia Europeană.” 

Curtea a validat conturile tuturor celor opt întreprinderi comune ca fiind fiabile. De asemenea, Curtea 
a formulat opinii de audit favorabile privind operațiunile de venituri și de plăți pentru toate 
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întreprinderile, cu excepția ECSEL, pentru care a exprimat – la fel ca anul trecut – o opinie de audit cu 
rezerve privind plățile. În special, Curtea a identificat probleme la nivelul controalelor interne ale 
întreprinderii, din cauza cărora aceste controale nu puteau furniza asigurarea că plățile efectuate de 
ECSEL pentru programul anterior pentru cercetare și inovare (PC7) respectau normele. Aceste 
probleme nu afectează însă plățile efectuate pentru actualul program (Orizont 2020) și, în consecință, 
vor dispărea în viitor. 

Curtea atrage atenția, de asemenea, asupra contribuției UE la proiectul ITER de fuziune nucleară, care 
este expus la riscul unor creșteri semnificative ale costurilor, de 82 % față de suma de 6,6 miliarde de 
euro aprobată anterior, precum și la riscul unei întârzieri de 15 ani față de planificarea inițială. Au fost 
observate deficiențe și la nivelul planificării bugetare a întreprinderii comune. 

Curtea a observat că, în general, controalele interne referitoare la plăți au fost eficace și au menținut 
ratele de eroare sub pragul de semnificație de 2 %, dar mai multe întreprinderi comune erau în 
continuare afectate de deficiențe la nivelul cadrului de control intern și de monitorizare, precum și la 
nivelul procedurilor de achiziție, de acordare a granturilor și de recrutare. 

În ceea ce privește închiderea programului PC7, întreprinderile comune au înregistrat un nivel ridicat 
de execuție bugetară (de 87 %). În schimb, execuția bugetului programului Orizont 2020 înregistrează 
o întârziere, situându-se la un nivel de numai 23 % la jumătatea perioadei programului. 

Unul dintre principalele obiective ale întreprinderilor comune constă în a mobiliza contribuții din 
partea membrilor privați din sectorul industrial și din domeniul cercetării; aceasta este valoarea lor 
adăugată. În cazul unora dintre întreprinderile comune, efectul de pârghie al partenerilor lor din 
sectorul industrial este generat în principal de contribuțiile acestora la activitățile din afara 
programelor de activitate ale întreprinderilor, contribuții care sunt excluse din sfera mandatului Curții. 
Cu toate acestea, în cazul întreprinderii comune din sectorul bioproduselor, Curtea avertizează că 
există un risc ridicat ca partenerii din sectorul industrial să nu furnizeze valoarea minimă a 
contribuțiilor în numerar la activități operaționale până la sfârșitul programului. 

Note către editori 

Comisia Europeană este membrul „public” din cadrul întreprinderilor comune și reprezintă UE. Printre 
membrii „privați” se numără diferiți parteneri din sectorul industrial și din domeniul cercetării. Toate 
întreprinderile comune funcționează după un model bipartit, la acestea participând Comisia și 
parteneri privați din sectorul industrial sau din domeniul cercetării, excepție făcând întreprinderea 
comună ECSEL, care funcționează după un model tripartit, incluzând și participarea statelor membre. 

Toate întreprinderile comune ale UE au sediul la Bruxelles, cu excepția F4E, care are sediul la 
Barcelona. 

F4E 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 Cercetare privind managementul traficului aerian în contextul 
cerului unic european 
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ECSEL Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a 
Europei 

S2R Soluții feroviare inovatoare Shift2Rail 

O sinteză a rezultatelor obținute în urma auditului anual efectuat de Curte cu privire la întreprinderile 
comune europene din domeniul cercetării pentru exercițiul financiar  2017 și rapoartele privind 
fiecare întreprindere sunt disponibile pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în limba engleză; alte versiuni 
lingvistice vor fi adăugate în timp util. 
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