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Propunere de rezoluție 

Punctele 4-7 se renumerotează și se citesc după cum urmează: 

4.  constată că inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a realizat o evaluare 

aprofundată a eficacității sistemelor de asigurare pe baza unui eșantion de 10 state 

membre ale ARTEMIS și ENIAC, care reprezintă cea mai mare cotă a bugetului 

operațional al inițiativei comune în domeniul tehnologiei ECSEL și acoperă 89,5% din 

totalul subvențiilor alocate ale întreprinderii comune, și constată că, potrivit evaluării, 

pe baza certificatelor de final de proiect până la 13 iunie 2016, rata de acoperire este de 

trei ori mai mare decât pragul de 20 % peste care sistemele naționale sunt considerate 

adecvate conform strategiei de audit ex-post; 

5. constată că inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a invitat ANF să 

dovedească faptul că punerea în practică a procedurilor naționale garantează un nivel 

rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor și observă că 

76 % din ANF vizate, care reprezintă 96,79 % din cheltuielile combinate ale 

întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC, 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 cu privire la legalitatea 

și regularitatea operațiunilor; 
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6. 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 

2 554 510 EUR și credite de plată în valoare de 30 330 178 EUR (operaționale); 

Controlul intern 

7. constată cu îngrijorare că întreprinderea comună nu a întreprins măsuri în ceea ce 

privește unele standarde de control intern referitoare la informare și la raportarea 

financiară: în special, evaluarea activităților, evaluarea sistemelor de control intern și 

structura de audit intern; observă că acest lucru a fost cauzat de fuziunea ce urma să aibă 

loc; constată că, între timp, inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a realizat 

progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor de control 

intern și crearea unei structuri de audit intern. 

 

(Privește toate versiunile lingvistice, cu excepția versiunilor bulgară, italiană, portugheză și 

suedeză.) 


