
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului anual adoptat de Curtea de Conturi Europeană cu 
privire la întreprinderile comune ale UE. Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

RO 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 14 noiembrie 2019 

Curtea de Conturi Europeană validează conturile aferente 
exercițiului 2018 pentru toate întreprinderile comune ale UE din 
domeniul cercetării 

Curtea de Conturi Europeană a acordat tuturor întreprinderilor comune ale UE o notă de 
trecere prin emiterea unor opinii favorabile cu privire la operațiunile financiare ale 
acestora și prin confirmarea rezultatelor pozitive raportate în anii precedenți. 

Întreprinderile comune sunt parteneriatele public-privat ale UE cu sectorul industrial, cu grupări din 
domeniul cercetării, precum și cu statele membre, și sunt înființate pentru a pune în aplicare proiecte 
și politici specifice din domeniul cercetării și inovării. Șapte întreprinderi comune implementează, în 
prezent, acțiuni specifice în cadrul Orizont 2020, în timp ce întreprinderea comună pentru dezvoltarea 
energiei de fuziune (F4E) a fost înființată pentru a participa la proiectul ITER (Reactorul termonuclear 
experimental internațional). În 2018, UE, în calitate de partener public, a contribuit cu 2,2 miliarde de 
euro la bugetul pe 2018 al întreprinderilor comune, ceea ce reprezintă 1,5 % din bugetul total al UE. 
Partenerii privați participă cu contribuții în natură la activitățile operaționale și cu contribuții în numerar 
la costurile administrative. Întreprinderile comune acordă finanțare partenerilor privați în principal prin 
intermediul unor cereri deschise de propuneri. 

„Întreprinderile comune pot ameliora conexiunea dintre cercetare și dezvoltarea societală și pot aduce 
inovarea mai aproape de piață”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi 
Europene responsabilă de audit. „Auditul desfășurat de Curte pentru exercițiul 2018 confirmă 
soliditatea gestiunii financiare a întreprinderilor comune, însă Curtea formulează o serie de observații 
pentru a semnala domeniile în care sunt necesare ameliorări, mai exact în ceea ce privește contribuțiile 
în natură, controlul intern, gestionarea granturilor și rotația personalului.”  

Curtea de Conturi Europeană a validat conturile tuturor celor opt întreprinderi comune ca fiind fiabile 
și a emis opinii favorabile cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri și de plăți ale 
acestora. Potrivit Curții, controalele interne referitoare la plăți au fost, în general, eficace și au menținut 
nivelul de eroare sub pragul de semnificație de 2 %, însă mai multe întreprinderi comune erau în 
continuare afectate de deficiențe la nivelul procedurilor de achiziție, de acordare a granturilor și de 
recrutare. 

http://www.eca.europa.eu/
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În ceea ce privește închiderea programului-cadru pentru cercetare și inovare anterior (Al șaptelea 
program-cadru – PC7) și a programului privind rețelele transeuropene de transport (TEN-T), 
întreprinderile comune au înregistrat un nivel ridicat de implementare a proiectelor și de execuție 
a contribuțiilor de la partenerii privați (89 % din obiectivele în materie stabilite prin regulamentele de 
instituire ale întreprinderilor comune). În schimb, la jumătatea programului Orizont 2020 curent, 
execuția acestuia înregistrează întârzieri și sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se putea atinge 
țintele convenite (doar 40 % din activitățile din cadrul Orizont 2020 și din activitățile suplimentare 
conexe au fost implementate până în prezent). 

Curtea atrage atenția, de asemenea, asupra contribuției UE la proiectul ITER de fuziune nucleară, care 
este expus riscului unor creșteri suplimentare ale costurilor și al apariției altor întârzieri în 
implementare față de actualul scenariu de referință aprobat. 

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. 
Majoritatea întreprinderilor comune ale UE își au sediul la Bruxelles, cu excepția F4E, al cărei sediu se 
află la Barcelona, și cu excepția întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță 
(EuroHPC), înființată în noiembrie 2018 la Luxemburg, cu scopul de a dezvolta un ecosistem de 
supercalcul de clasă mondială în Europa. Curtea va efectua pentru prima dată auditul conturilor 
EuroHPC în 2020.  

În prezent, toate întreprinderile comune sunt preconizate să funcționeze până în 2024, cu excepția 
EuroHPC, care va rămâne în activitate până la sfârșitul anului 2026. 

În 2018 și în 2019, Curtea a publicat o serie de rapoarte speciale și de documente de analiză în care se 
face referire la întreprinderile comune: Raportul special 11/2019 privind punerea în practică a SESAR, 
documentul de informare privind programul care va succeda programului Orizont 2020, din 2018, 
Raportul special 28/2018 privind programul Orizont 2020, precum și analiza panoramică privind 
sectorul transporturilor, publicată în 2018. 

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 

EuroHPC  Calculul european de înaltă performanță  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Documentul de sinteză intitulat „2018: Auditul întreprinderilor comune ale UE – pe scurt” și textul 
integral al „Raportului anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018” 
sunt disponibile în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). Acesta este 
primul an în care Curtea a publicat un raport unic pentru toate întreprinderile comune.  

Persoana de contact pentru presă 
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 

 


