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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune 
ENIAC aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul 
financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii 
comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Întreprinderii 
comune1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

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

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de 
înființare a întreprinderii comune ENIAC3,

– 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 Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2012),

1. ... directorului executiv al Întreprinderii comune ENIAC descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2010;

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

                                               
1 JO C 368, 16.12.2011, p. 48.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Întreprinderii 
comune ENIAC, 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. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 
2010
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul 
financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii 
comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Întreprinderii 
comune1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

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

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de 
înființare a întreprinderii comune ENIAC3,

– 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 Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2012),

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2010;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al 
Întreprinderii comune ENIAC, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 
publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

                                               
1 JO C 368, 16.12.2011, p. 48.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului 
financiar 2010
(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul 
financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii 
comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Întreprinderii 
comune1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

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

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de 
înființare a întreprinderii comune ENIAC3,

– 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 Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2011),

A. întrucât Întreprinderea comună ENIAC a fost instituită la 20 decembrie 2007 pentru o 
perioadă de 10 ani cu scopul de a defini și a pune în aplicare o agendă de cercetare în 
vederea dezvoltării de competențe-cheie pentru nanoelectronică în diferite sectoare de 
aplicare;

B. întrucât Întreprinderea comună și-a dobândit autonomia financiară în iulie 2010;
C. întrucât Întreprinderea comună se află în faza de demarare și nu își finalizase sistemele 

de control intern și de raportare financiară până la sfârșitul lui 2010; 

                                               
1 JO 368, 16.12.2011, p. 48.
2 JO L 248, 16.9.2002, p.1.
3 JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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D. întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de Conturi a emis rezerve cu privire la fiabilitatea 
conturilor pe motiv că Întreprinderea comună nu a inclus în conturile anuale contul 
rezultatului bugetar și tabelul de reconciliere dintre acesta și contul rezultatului 
economic; 

E. întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile 
cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente din exercițiul financiar 
2010;

F. întrucât contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru cei 10 ani este de 
450 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru 
cercetare;

G. întrucât pentru exercițiul financiar 2010 bugetul Întreprinderii comune s-a ridicat la 
38 440 000 EUR,

Fiabilitatea conturilor Întreprinderii comune
1. își exprimă îngrijorarea cu privire la rezervele ridicate de Curtea de Conturi în ceea ce 

privește fiabilitatea conturilor Întreprinderii comune, pe motiv că aceasta din urmă nu a 
inclus în conturile sale anuale contul rezultatului bugetar și tabelul de reconciliere dintre 
acesta și contul rezultatului economic, așa cum prevede norma contabilă nr. 16 a 
Comunităților Europene, „Prezentarea informațiilor bugetare în conturile anuale”;

2. îndeamnă Întreprinderea comună să adopte și să aplice măsurile necesare pentru a se 
asigura că pe viitor conturile sale sunt conforme cu norma contabilă nr. 16 a 
Comunităților Europene; solicită Întreprinderii comune să țină la curent autoritatea de 
descărcare de gestiune în această privință;

Gestiunea bugetară și financiară 
3. constată că bugetul Întreprinderii comune a fost gestionat de DG INFSO în perioada 

1 ianuarie 2010 – 4 mai 2010; remarcă faptul că creditele administrative au fost 
transferate Întreprinderii comune în mai 2010, dar liniile din bugetul operațional nu au 
fost transferate și au rămas inaccesibile în sistemul contabil până în momentul în care 
Întreprinderea comună și-a dobândit în mod oficial autonomia financiară, la 26 iulie 
2010; subliniază că Întreprinderea comună a dobândit capacitatea de a-și executa 
propriul buget de la 22 septembrie 2010, odată cu transferul creditelor pentru activitățile 
operaționale;

4. remarcă, din informațiile oferite de Întreprinderea comună, că bugetul final a inclus 
credite de angajament și de plată în valoare de 38 440 000 EUR, din care 
36 168 000 EUR dedicate cererii de propuneri 2010;

5. observă că pentru creditele de angajament disponibile rata de utilizare a fost de 99%, iar 
pentru creditele de plată disponibile, de 24%; își exprimă preocuparea cu privire la 
nivelul redus de execuție a creditelor de plată, precum și a activităților subiacente ale 
Întreprinderii comune; subliniază faptul că soldul de trezorerie s-a ridicat la 
20 000 000 EUR la sfârșitul exercițiului, ceea ce reprezintă 53% din creditele de plată 
disponibile pentru 2010;
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6. remarcă faptul că la originea ratei scăzute de execuție a creditelor de plată se află 
întârzierea înregistrată în transferul activităților operaționale și al finanțării 
corespunzătoare de la Comisie către Întreprinderea comună;

7. ia act, din observațiile Întreprinderii comune, că a fost elaborat un manual de proceduri 
care asigură separarea sarcinilor și care a permis identificarea următoarelor 5 excepții 
care au intervenit în faza inițială de execuție a bugetului propriu: 

 3 contracte semnate în timp ce tranzacțiile ABAC erau încă în curs de 
finalizare, din cauza faptului că fusese subestimată durata procedurii ABAC; 

 1 contract legat de un angajament existent a fost semnat înainte de a se stabili 
că era nevoie de un nou angajament; 

 atunci când Întreprinderea comună și-a dobândit autonomia, a fost descoperit 1 
contract lipsă, care a fost semnat după aprobarea primelor plăți;

remarcă faptul că au fost luate măsuri de remediere și nu s-au mai înregistrat alte 
excepții;

Sistemele de control intern 
8. îndeamnă Întreprinderea comună să își finalizeze sistemele de control intern și de 

informare financiară; solicită în special Întreprinderii comune să identifice și să 
documenteze principalele elemente ale sistemului său de control intern, cum ar fi 
procedurile contabile și controalele legate de închiderea conturilor și de validarea și 
cuantificarea cheltuielilor operaționale; 

9. ia notă de constatarea Curții de Conturi că s-au detectat deficiențe la nivelul controlului 
în domeniul verificării financiare ex ante a plăților de prefinanțări, în special în ceea ce 
privește calculul și validarea sumelor care trebuiau plătite; subliniază faptul că 
certificatele primite de la autoritățile naționale de finanțare pentru plățile de prefinanțări 
și pentru acceptarea costurilor au fost considerate complet fiabile, fără a se realiza alte 
verificări pentru a se asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate;

10. observă că auditul ex post al declarațiilor de cheltuieli pentru proiecte a fost delegat 
integral statelor membre; consideră că este important totuși ca Întreprinderea comună să 
se asigure că interesele financiare ale membrilor săi sunt protejate în mod adecvat și că 
tranzacțiile subiacente sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare; consideră, în 
acest context, că Întreprinderea comună se va confrunta cu dificultăți în a asigura 
protecția adecvată a intereselor financiare ale membrilor săi și în a verifica legalitatea și 
regularitatea tranzacțiilor subiacente; solicită Întreprinderii comune să își reanalizeze 
strategia pentru auditul ex post al declarațiilor de cheltuieli și să informeze autoritatea 
de descărcare de gestiune cu privire la mecanismele instituite pentru a asigura 
respectarea articolului 12 din regulamentul său de instituire (Regulamentul (CE) nr. 
72/2008);

11. ia notă de faptul că contabilul Întreprinderii comune a validat sistemele financiare și 
contabile (ABAC și SAP); remarcă totuși că nu au fost încă validate procesele de lucru 
subiacente, în special cel prin care sunt furnizate informații financiare cu privire la 
validarea și la plata declarațiilor de cheltuieli primite de la autoritățile naționale; solicită 
Întreprinderii comune să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la 
situația validării proceselor de lucru subiacente;
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12. ia act de constatarea Curții de Conturi conform căreia Întreprinderea comună are un 
nivel de organizare și practică în domeniul tehnologiilor informației adecvat dimensiunii 
și misiunii sale; subliniază totuși că s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește ciclul 
de planificare strategică din domeniul tehnologiilor informației, clasificarea datelor în 
funcție de cerințele de confidențialitate și integritate și planul de redresare în caz de 
dezastru; solicită Întreprinderii comune să remedieze situația și să prezinte autorității de 
descărcare de gestiune un raport la zi cu privire la acest subiect; 

Auditul intern
13. ia act de faptul că normele financiare ale Întreprinderii comune nu au fost încă 

modificate pentru a include dispoziția privind competența auditorului intern al Comisiei 
în ceea ce privește bugetul general în ansamblul său; 

14. observă totuși că fișa misiunii Serviciului de Audit Intern al Comisiei a fost adoptată de 
Consiliul director al Întreprinderii comune;

Obținerea cu întârziere a autonomiei financiare 

15. reiterează faptul că Întreprinderea comună a fost instituită în februarie 2008, dar și-a 
dobândit autonomia doar în iulie 2010; își exprimă îngrijorarea că Întreprinderea 
comună a utilizat un sfert din durata sa de viață preconizată, care se încheie la 31 
decembrie 2017, pentru a-și dobândi autonomia; remarcă faptul că Întreprinderea 
comună a fost în măsură să facă plăți operaționale doar după septembrie 2010, când a 
primit de la Comisie fondurile reprezentând creditele operaționale; insistă că aceste 
întârzieri nu ar trebui să determine totuși o prelungire a perioadei de 10 ani de existență 
a Întreprinderii comune, ci, dimpotrivă, ar trebui să motiveze conducerea Întreprinderii 
comune să soluționeze toate deficiențele și să își atingă obiectivele în perioada de 10 ani 
preconizată;

Cererile de propuneri și gestionarea proiectelor
Cererea de propuneri 2010
16. ia act, din informațiile oferite de Întreprinderea comună, că cererea de propuneri 3 a 

suscitat mult interes; constată că au fost selectate pentru finanțare 10 propuneri și că  
alte 11 proiecte au depășit pragurile impuse, dar nu au putut fi finanțate din cauza 
faptului că fusese utilizat întregul buget disponibil;

Cererile de propuneri 2008 și 2009
17. este profund îngrijorat de evoluția lentă a proiectelor din cadrul cererii de propuneri 1 

(2008) și al cererii de propuneri 2 (2009);
18. remarcă, din raportul anual de activitate, că pentru cererea de propuneri 1 situația la 

sfârșitul exercițiului 2010 era după cum urmează:

 din totalul de 166 de parteneri, 6 (3,6%) nu încheiaseră acorduri naționale de 
grant, în special din cauza faptul că documentele erau în curs de pregătire în 
urma unor modificări;

 15,1% din parteneri (25, majoritatea din Italia) încheiaseră acordul național de 
grant, dar nu semnaseră formularul de aderare; 
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19. constată, din observațiile Întreprinderii comune, că, în cadrul cererii de propuneri 2, 
contractele au evoluat și mai lent, doar șase dintre acordurile de grant ale Întreprinderii 
comune putând fi semnate înainte de sfârșitul lui 2010, celelalte cinci proiecte fiind 
amânate din următoarele motive:

 3 proiecte aveau coordonatori de proiect italieni, care așteptau în continuare 
decretul național și nu au fost de acord să fie înlocuiți de parteneri din alte țări;

 proiectul SMART a fost redefinit după ce Franța a anulat finanțarea din cauza 
unor reduceri bugetare, la câteva luni după decizia de finanțare a Consiliului 
autorităților publice;

 proiectul MIRANDELA era gata pentru semnare, dar persoana autorizată să 
semneze a fost înlocuită în ultimul moment;

20. remarcă, pe baza raportului anual de activitate, că de la lansarea programului și până la 
sfârșitul lui 2010, Întreprinderea comună a realizat peste 300 de plăți de granturi, în 
cuantum total de 9 800 000 EUR; observă că Întreprinderea comună consideră 
inacceptabilă situația contractelor și a plăților și a decis să ia măsuri pentru:

 a se asigura că entitățile implicate în proces cunosc procedurile;

 a clarifica succesiunea evenimentelor și a schimburilor care trebuie să aibă loc 
cu autoritățile naționale finanțatoare;

 a defini etapele de parcurs și a accelera procedurile;

 a monitoriza progresele prin vizite la entitățile naționale, pentru analizarea 
situației sau clarificarea procedurilor;

21. solicită Întreprinderii comune să prezinte autorității de descărcare de gestiune:

 un raport actualizat privind situația proiectelor din cadrul cererilor de propuneri 
1 și 2 în ceea ce privește evoluția semnării contractelor și plata granturilor;

 un raport de evaluare a măsurilor întreprinse pentru a accelera semnarea 
contractelor și plățile, care să prezinte și progresele realizate prin aceste măsuri;

 un raport actualizat privind situația proiectelor din cadrul cererii de propuneri 3 
în ceea ce privește contractarea și plățile;

Performanță
22. remarcă, din raportul anual de activitate al Întreprinderii comune, că la 16 decembrie a 

fost adoptat raportul Comisiei privind prima evaluare intermediară a Inițiativelor 
tehnologice comune ARTEMIS și ENIAC;

23. subliniază faptul că evaluarea intermediară a adresat Întreprinderii comune trei 
recomandări:

 pentru a soluționa problema „parazitismului”, Întreprinderea comună ar trebui 
să instituie o regulă conform căreia fiecare beneficiar care nu este membru 
trebuie să plătească un procentaj din contribuția Uniunii ca participare la 
costurile Întreprinderii comune;
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 procesele de evaluare și selecție ar trebui modificate pentru a îmbunătăți 
corespondența portofoliului de proiecte sprijinite cu obiectivele strategice 
europene ale programului;

 statele membre și asociațiile industriale ar trebui să colaboreze pentru a elabora 
modalități prin care potențialilor autori de propuneri să li se poată da din timp 
feedback constructiv cu privire la perspectivele de a primi sprijin;

solicită Întreprinderii comune să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu 
privire la măsurile introduse pentru a da curs rezultatelor primei evaluări intermediare;

24. ia act de faptul că Întreprinderea comună consideră că execuția insuficientă a bugetului 
său operațional este cea mai importantă problemă care îi afectează capacitatea de a-și 
îndeplini misiunea; remarcă faptul că, prin urmare, Întreprinderea comună a depus 
eforturi în 2010 pentru a identifica acțiunile care ar determina o evoluție pozitivă a 
situației, printre care:

 stimularea definirii unor proiecte care sunt relevante din punct de vedere
strategic;  

 identificarea programelor naționale care ar beneficia de pe urma extinderii în 
context european;

 implicarea altor entități naționale finanțatoare;

 optimizarea repartizării finanțării între clusterul EUREKA CATRENE și 
Întreprinderea comună;

solicită Întreprinderii comune să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu 
privire la măsura în care aceste acțiuni sunt puse în aplicare și la rezultatele obținute;

25. ia act de propunerea Comisiei de instituire a programului specific de punere în aplicare 
a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) în care 
Comisia analizează posibilitatea de a regrupa întreprinderile comune ARTEMIS și 
ENIAC într-o singură inițiativă și de a institui noi întreprinderi comune în contextul 
punerii în aplicare a secțiunii „Provocări societale” din Orizont 2020; solicită Comisiei 
să țină la curent autoritatea de descărcare de gestiune în această privință; 

Lipsa acordului de găzduire 
26. subliniază din nou faptul că Întreprinderea comună ar trebui să încheie fără întârziere un 

acord de găzduire cu Belgia referitor la spațiul de birouri, la privilegii și imunități, 
precum și la sprijinul de altă natură pe care Belgia urmează îl acorde Întreprinderii 
comune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 72/2008;

°
° °

Observații orizontale privind întreprinderile comune
27. subliniază că până în prezent Comisia a creat șapte întreprinderi comune în temeiul 

articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; remarcă faptul că 
șase întreprinderi comune (IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY, FCH și ITER-F4E) 
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își desfășoară activitatea în domeniul cercetării, sub supravegherea DG RTD și a DG 
INFSO din cadrul Comisiei, iar o întreprindere comună este însărcinată cu dezvoltarea 
noului sistem de gestionare a traficului aerian (SESAR) și își desfășoară activitatea în 
domeniul transporturilor, sub supravegherea DG MOVE;

28. ia act de faptul că resursele totale orientative considerate necesare pentru întreprinderile 
comune pe perioada existenței lor se ridică la 21 793 000 000 EUR;

29. ia act de faptul că contribuția totală a Uniunii considerată necesară pentru întreprinderile 
comune pe perioada existenței lor se ridică la 11 489 000 000 EUR; 

30. remarcă faptul că, pentru exercițiul financiar 2010, contribuția totală a UE la bugetul 
întreprinderilor comune s-a ridicat la 262 500 000 EUR; 

31. solicită Comisiei să comunice anual autorității de descărcare de gestiune informații 
consolidate referitoare la fondurile totale atribuite anual fiecărei întreprinderi comune de 
la bugetul general al Uniunii, pentru a asigura transparență și claritate în utilizarea 
fondurilor Uniunii și pentru a redobândi încrederea contribuabililor europeni;

32. salută inițiativa Întreprinderii comune ARTEMIS de a include în raportul său anual de 
activitate informații privind monitorizarea și examinarea proiectelor în derulare; 
consideră că această practică ar trebui urmată și de celelalte întreprinderi comune;

33. reamintește faptul că întreprinderile comune sunt parteneriate de tip public-privat și că, 
prin urmare, interesele publice se întrepătrund cu cele private; consideră că, în aceste 
condiții, nu ar trebui trecută cu vederea posibilitatea apariției unor conflicte de interese, 
care ar trebui tratate în mod adecvat; solicită deci întreprinderilor comune să informeze 
autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la mecanismele de verificare existente în 
cadrul structurilor lor care le permit să gestioneze și să prevină în mod adecvat 
conflictele de interese;

34. remarcă faptul că, cu excepția notabilă a Întreprinderii comune pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune, întreprinderile comune constituie structuri relativ mici 
și concentrate geografic; consideră, prin urmare, că acestea ar trebui să își pună 
resursele în comun ori de câte ori este posibil;

35. solicită Curții de Conturi să transmită autorității de descărcare de gestiune informații 
privind modul în care s-a dat curs observațiilor pe care le-a făcut pentru fiecare dintre 
întreprinderile comune în raportul privind conturile anuale pentru exercițiul financiar 
2011;

36. invită Curtea de Conturi să prezinte Parlamentului, într-un termen rezonabil, un raport 
special privind valoarea adăugată a creării întreprinderilor comune în ceea ce privește 
eficiența realizării programelor demonstrative, de cercetare și de dezvoltare tehnologică 
ale Uniunii; solicită, de asemenea, ca raportul să includă o evaluare a eficacității creării 
întreprinderilor comune.


