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Comunicat de presă 
Luxemburg, 12 noiembrie 2020 

Curtea de Conturi Europeană validează conturile aferente 
exercițiului 2019 pentru toate întreprinderile comune ale UE 

Curtea de Conturi Europeană a acordat o notă de trecere tuturor întreprinderilor comune ale UE 
– parteneriatele public-privat ale UE cu sectorul industrial, cu grupări din domeniul cercetării, cu 
organizații internaționale și cu statele membre – prin emiterea unor opinii favorabile cu privire 
la conturile și la operațiunile financiare ale acestora. Cu toate acestea, la fel ca în anii precedenți, 
Curtea atrage din nou atenția asupra întreprinderii comune pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune (Fusion for Energy– F4E), în principal din cauza riscului unor creșteri suplimentare ale 
costurilor și al apariției altor întârzieri în implementarea proiectului ITER (Reactorul 
termonuclear experimental internațional). 

„Valoarea adăugată pe care o aduc întreprinderile comune constă în faptul că UE își unește forțele 
cu sectorul industrial privat și cu grupările din domeniul cercetării pentru binele comun. Acest lucru 
constituie un vector de inovare și de creștere economică”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, 
membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. „Auditul desfășurat de Curte 
pentru exercițiul 2019 confirmă soliditatea gestiunii financiare a întreprinderilor comune, cu toate 
că anumite aspecte ar putea fi îmbunătățite, de exemplu gestiunea achizițiilor, plățile aferente 
granturilor și resursele umane.”  

Întreprinderile comune sunt înființate pentru a desfășura activități de cercetare și de inovare în 
domenii specifice care le-au fost repartizate de Consiliu. Ele recurg, în principal, la cereri de 
propuneri pentru a selecta cele mai bune proiecte în vederea finanțării. Comisia Europeană este 
membrul „public” din cadrul întreprinderilor comune și reprezintă UE; în 2019, aceasta a contribuit 
cu circa 1,9 miliarde de euro la activitățile de cercetare și de inovare ale întreprinderilor comune. 
Printre partenerii privați se numără sectorul industrial, diverse grupări din domeniul cercetării și 
organizații internaționale. Aceștia aduc în principal contribuții în natură prin desfășurarea 
activităților întreprinderilor comune, activități în care investesc propriile resurse financiare și 
umane, active și tehnologii. 

Curtea a validat conturile pe 2019 ale tuturor întreprinderilor comune, ceea ce înseamnă că aceste 
conturi prezintă o imagine fidelă a situației lor financiare și că nu există erori semnificative, din 
punctul de vedere al normelor contabile, la nivelul operațiunilor lor de venituri și de plăți. Curtea 
a observat însă o serie de aspecte care necesită îmbunătățiri: de exemplu, deși controalele interne 
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referitoare la plăți au fost, în general, eficace și au menținut nivelul de eroare sub pragul de 
semnificație de 2 %, mai multe întreprinderi comune erau în continuare afectate de deficiențe la 
nivelul procedurilor de achiziție, al plăților aferente granturilor și al procedurilor de recrutare. 

Curtea a verificat, de asemenea, rata de implementare a activităților întreprinderilor comune. Cele 
care intră sub egida celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică 
(PC7) și a programului privind rețelele transeuropene de transport (TEN-T) – în cazul 
întreprinderilor comune înființate în ciclul bugetar (CFM) 2007-2013 al UE – se aflau în faza de 
închidere. Potrivit Curții, întreprinderile comune au înregistrat un nivel ridicat de implementare 
a proiectelor și de execuție a contribuțiilor de la partenerii privați (90 % din obiectivele în materie 
stabilite prin regulamentele de instituire ale întreprinderilor comune). În schimb, unele dintre 
întreprinderile comune de sub egida programului Orizont 2020 erau în urmă față de obiectivele 
stabilite. Deși majoritatea au fost înființate pentru o durată de viață planificată de 10 ani 
(2014-2024), Curtea a constatat că fuseseră implementate până în prezent, în medie, doar 51 % 
din activitățile din cadrul Orizont 2020 și din activitățile suplimentare conexe. Pe de altă parte, 
întreprinderile comune ale căror activități țineau de programul Orizont 2020 finalizaseră 
majoritatea cererilor de propuneri/procedurilor de ofertare și, până la sfârșitul anului 2019, 
atribuiseră/semnaseră deja, în medie, acorduri de grant și/sau contracte pentru 78 % din 
activitățile lor planificate. 

În cele din urmă, în ceea ce privește întreprinderea comună pentru dezvoltarea energiei de fuziune 
(F4E), Curtea avertizează, și anul acesta, că contribuția UE la proiectul ITER de fuziune nucleară din 
Cadarache (Franța) este expusă riscului unor creșteri suplimentare ale costurilor și al apariției altor 
întârzieri în implementare față de actualul scenariu de referință aprobat și atrage atenția asupra 
consecințelor pe care le poate avea după 2020 retragerea Regatului Unit din Uniune. În plus, în 
opinia Curții, deficiențele din cadrul F4E care afectează planificarea achizițiilor, precum și resursele 
umane și gestionarea proiectelor pun în pericol eficacitatea operațională a acestei întreprinderi 
comune.  

Informații generale 

Majoritatea întreprinderilor comune ale UE își au sediul la Bruxelles, cu excepția F4E, al cărei sediu 
se află la Barcelona, și a EuroHPC, al cărei sediu se află la Luxemburg și ale cărei conturi nu au fost 
auditate în 2019, dar vor face obiectul auditului pentru exercițiul financiar 2020.  

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 cerul unic 

european 
ECSEL Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a 

Europei 
S2R Soluții feroviare inovatoare Shift2Rail 
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Documentul de sinteză intitulat „2019: Auditul întreprinderilor comune ale UE – pe scurt” și 
detaliile complete privind fiecare întreprindere comună sunt disponibile în 23 de limbi ale UE pe 
site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu).  

Persoana de contact pentru presă 
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu (+352) 691 553 547 

EuroHPC Dezvoltarea unui ecosistem european de supercalcul de clasă 
mondială  
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