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Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC  

1. Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2016 privind descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului 

financiar 2014 (2015/2202(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru 

exercițiul financiar 2014, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii 

comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii 

comune1, 

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de 

gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul 

financiar 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016), 

– având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 20163 de amânare a deciziei de descărcare de 

gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului executiv al 

întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere 

comună Artemis), 

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20024 al 

Consiliului, în special articolul 209, 
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 

de înființare a întreprinderii comune ENIAC1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 

înființarea întreprinderii comune ECSEL2, în special articolul 12, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 

noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 

articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene3, 

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 

2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat 

menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului4, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0264/2016), 

1. acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere 

comună ENIAC și fosta întreprindere comună ARTEMIS) descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 

2014; 

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 

Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii 

comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună 

Artemis), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 
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2. Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2016 privind închiderea conturilor 

întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2202(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru 

exercițiul financiar 2014, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii 

comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii 

comune1, 

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de 

gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul 

financiar 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016), 

– având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 20163 de amânare a deciziei de descărcare de 

gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului executiv al 

întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere 

comună Artemis), 

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20024 al 

Consiliului, în special articolul 209, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 

de înființare a întreprinderii comune ENIAC5, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 

înființarea întreprinderii comune ECSEL6, în special articolul 12, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 

noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 

articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene7, 
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– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 

2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat 

menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului1, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0264/2016), 

1. aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 

2014; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 

al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta 

întreprindere comună Artemis), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 

publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 
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3. Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2016 conținând observațiile care 

fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 

(2015/2202(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0264/2016), 

A. întrucât întreprinderea comună ENIAC („întreprinderea comună”) a fost înființată la 20 

decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani cu scopul de a elabora și de a pune în 

aplicare o agendă de cercetare în vederea dezvoltării de competențe-cheie în domeniul 

nanoelectronicii pentru diferite sectoare de aplicare; 

B. întrucât întreprinderea comună a obținut autonomie financiară în iulie 2010; 

C. întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt: Uniunea Europeană, 

reprezentată de Comisie, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, 

Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia și Regatul Unit, precum și Asociația 

pentru Activități Europene în Domeniul Nanoelectronicii („AENEAS”); 

D. întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune în folosul întreprinderii comune 

pentru perioada de 10 ani este de 450 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui 

de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare; 

E. întrucât AENEAS vor oferi o contribuție maximă de 30 000 000 EUR pentru costurile 

de funcționare ale întreprinderii comune, iar statele membre vor contribui în natură la 

costurile de funcționare și vor oferi contribuții financiare al căror cuantum este de cel 

puțin de 1,8 ori mai mare decât contribuția Uniunii; 

F. întrucât întreprinderea comună și întreprinderea comună ARTEMIS („ARTEMIS”) au 

fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme 

electronice pentru o poziție de lider a Europei” („ECSEL JTI”), a cărei activitate a 

început în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani; 

Gestiunea bugetară și financiară 

1. constată că conturile întreprinderii comune pentru perioada 1 ianuarie 2014-26 iunie 

2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a 

acesteia la 26 iunie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de 

numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu dispozițiile normelor 

sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei; 

2. este preocupat de faptul că Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale 

ale întreprinderii comune pentru perioada 1 ianuarie-26 iunie 2014 (denumit în 

continuare „raportul Curții”), a emis pentru al patrulea an la rând o opinie cu rezerve 



 

 

privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, pe motiv că acordurile 

administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare („ANF”) referitoare la 

auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor nu conțin dispoziții practice 

privind auditurile ex -post; 

3. ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, întreprinderea comună nu a evaluat 

calitatea rapoartelor de audit primite de la ANF cu privire la costurile aferente 

proiectelor finalizate; în plus, constată că, în urma evaluării strategiilor de audit ale 

celor trei ANF, nu a fost posibil să se stabilească dacă auditurile ex-post funcționează 

eficient, date fiind metodologiile diferite folosite de ANF, ceea ce nu a permis 

întreprinderii comune să calculeze o rată de eroare ponderată și nici o rată de eroare 

reziduală; constată, de asemenea, că ECSEL JTI a confirmat faptul că, potrivit 

evaluărilor sale detaliate ale sistemelor naționale de asigurare, acestea pot oferi o 

protecție rezonabilă a intereselor financiare ale membrilor întreprinderii comune; 

4. constată că ECSEL JTI a invitat ANF să dovedească faptul că punerea în practică a 

procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare a legalităţii și 

regularităţii operațiunilor și observă că 76% din ANF vizate, care reprezintă 96,79% din 

cheltuielile totale ale ARTEMIS și întreprinderii comune, au depus în termenul 

prevăzut, până la 30 iunie 2016, documentele necesare și au confirmat că punerea în 

practică a procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare a legalităţii 

și regularităţii operațiunilor; 

5. ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, bugetul final al întreprinderii comune 

pentru exercițiul financiar 2014 a cuprins credite de angajament în valoare de 

2 356 000 EUR și credite de plată în valoare de 76 500 250 EUR; 

6. ia act, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună, de faptul că, până în 

aprilie 2015, au fost analizate procedurile de asigurare de la nivel național ale țărilor 

care primesc 54,2 % din granturile întreprinderii comune; salută intenția întreprinderii 

comune de a continua respectivul exercițiu prin care să acopere până la 92,7% din 

totalul granturilor alocate întreprinderii comune; salută confirmarea întreprinderii 

comune că procedurile naționale oferă un grad rezonabil de asigurare a legalităţii și 

regularităţii operațiunilor subiacente. 

 

 


