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Comunicat de presă 

Luxemburg, 24 aprilie 2015 
 

Auditorul extern al UE consideră că asistența tehnică ar putea fi mai bine 
utilizată în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 

Potrivit unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, nici Comisia Europeană și nici statele membre ale 
Uniunii Europene nu pot să demonstreze în ce măsură utilizarea asistenței tehnice acordate în domeniul agriculturii și al 
politicii de dezvoltare rurală a contribuit la asigurarea eficienței bugetare și la îndeplinirea obiectivelor urmărite de 
politica agricolă comună. 

Asistența tehnică constă în furnizarea de expertiză și finanțare în sprijinul administrației publice în vederea dezvoltării 
capacității administrative, precum și în vederea acoperirii costurilor conexe. Deși costurile administrative pot fi acoperite 
din fondurile de asistență tehnică, această finanțare nu ar trebui să fie considerată un substitut pentru cheltuielile cu 
administrația dacă ea nu aduce și o consolidare suplimentară a capacităților.  

În domeniul auditat, statele membre aveau dreptul de a utiliza fonduri alocate din bugetul UE pentru asistență tehnică, în 
cadrul anumitor activități definite în termeni generali, în limita a 4 % din pachetul financiar alocat statului respectiv pentru 
dezvoltarea rurală. Suma programată de către statele membre pentru a fi cheltuită în acest mod în perioada 2007-2013 se 
ridica la 1,5 miliarde de euro. Pentru noua perioadă de programare (2014-2020), valoarea fondurilor programate pentru 
asistență tehnică se ridică la 1,9 miliarde de euro. 

Curtea a constatat că finanțarea activităților în rețelele rurale prezenta cele mai bune șanse de a conduce la o utilizare 
acceptabilă a asistenței tehnice în cadrul bugetului pentru dezvoltare rurală. Aceste rețele rurale, care urmăresc 
dezvoltarea cooperării, a schimbului de cunoștințe și a inovării în sectorul agricol, reprezintă o destinație foarte potrivită 
pentru asistența tehnică.  

Totuși, în ceea ce privește cea mai mare parte a fondurilor pentru asistență tehnică, resursele destinate dezvoltării 
capacităților au fost adesea utilizate pentru a sprijini bugetele administrative generale. Fondurile de asistență tehnică au 
ajutat statele membre să își acopere nevoile salariale în domeniul dezvoltării rurale într-un moment în care bugetele 
administrative erau afectate de reduceri peste tot în Europa. O tendință similară a fost observată și la nivelul Comisiei, 
care dispune de asemenea de un buget intern pentru asistență tehnică. Curtea a constatat, atât în statele membre, cât și 
la nivelul Comisiei, că o serie de activități care ar fi trebuit considerate drept cheltuieli administrative recurente au fost de 
fapt finanțate ca asistență tehnică. 

Deși legislația nu interzice în mod explicit utilizarea fondurilor de asistență tehnică în acest mod, Curtea de Conturi 
Europeană consideră că utilizarea acestor bani pentru a acoperi costurile salariale din administrația națională și alte 
costuri curente de funcționare nu reprezintă o utilizare optimă a finanțării pentru asistență tehnică. „Este foarte important 
de remarcat faptul că acești bani ar fi putut fi utilizați pentru proiecte de dezvoltare rurală pe teren. Există deci în mod clar 
un cost de oportunitate pe care îl implică utilizarea excesivă a asistenței tehnice și acesta se traduce prin mai puține 
investiții reale în sectorul agricol”, a observat doamna Kersti Kaljulaid, membra Curții responsabilă de acest raport. 
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Curtea a formulat următoarele recomandări: 

• Comisia ar trebui să clarifice sfera și modul de aplicare a asistenței tehnice acordate statelor membre în 
domeniul dezvoltării rurale. O astfel de clarificare ar putea crește transparența cu privire la modurile de 
utilizare a fondurilor. Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape modul în care statele membre 
implementează asistența tehnică și ar trebui să ia măsurile care se impun pentru a se asigura că cheltuielile 
administrative generale nu sunt imputate liniilor bugetare pentru asistență tehnică; 

• pe viitor, Comisia ar trebui să solicite statelor membre să raporteze separat costurile administrative/de 
„sprijin bugetar” pentru dezvoltare rurală, astfel încât să se poată vedea cu mai mare u șurință ce parte din 
finanțarea pentru asistență tehnică este cheltuită pentru acest tip de sprijin; 

• Comisia și statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță corespunzător pentru finanțarea 
aferentă asistenței tehnice. În special, nevoile Comisiei și ale statelor membre în materie de asistență 
tehnică ar trebui să fie evaluate în mod corespunzător și ar trebui să fie instituit un mecanism care să 
servească la definirea obiectivelor și la măsurarea progreselor înregistrate către îndeplinirea acestor 
obiective. 

 

Note către editori 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor 
audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 

Acest raport special (nr. 4/2015), intitulat „Care a fost contribuția asistenței tehnice în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale?”, se axează pe gestionarea asistenței tehnice și pe contribuția acesteia la îndeplinirea 
principalelor obiective ale politicii agricole și de dezvoltare rurală. Auditorii au examinat ce activități au beneficiat de 
fonduri de asistență tehnică la nivelul Comisiei și în statele membre și au analizat dacă costurile declarate erau 
eligibile și dacă mecanismele de măsurare a succesului asistenței tehnice erau adecvate și eficace. 

Curtea a examinat modul de utilizare a fondurilor acordate pentru asistență tehnică în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale în perioada de programare 2007-2013. Auditul s-a concentrat asupra corectitudinii, a eficacității și 
a eficienței finanțării la nivelul Comisiei și în statele membre. 


