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Ajutoarele de stat: potrivit Curții de Conturi Europene, normele în materie 
nu sunt bine cunoscute în statele membre și se observă un grad ridicat de 
neconformitate cu acestea 

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, statele membre nu detectează decât o rată foarte 
scăzută de nerespectare a normelor privind ajutoarele de stat. Curtea atrage însă atenția asupra unui nivel 
semnificativ de neconformitate cu normele în materie de ajutoare de stat în domeniul politicii de coeziune și 
recomandă modificări ale modului de aprobare și monitorizare a proiectelor.  

Curtea a evaluat gradul de nerespectare a normelor privind ajutoarele de stat în politica de coeziune pentru 
perioada de până în 2014 și măsura în care Comisia Europeană cunoștea cauzele acestei neconformități. De 
asemenea, s-a analizat dacă noile norme ale Comisiei pentru perioada de programare 2014-2020 aveau 
potențialul de a îmbunătăți situația. 

Curtea a constatat un nivel semnificativ de neconformitate. Aproape 20 % din proiectele din domeniul coeziunii 
cu relevanță pentru ajutoarele de stat au fost afectate de erori legate de ajutoarele de stat. În același timp, se 
observă că autoritățile de audit din statele membre au detectat o rată de încălcare a normelor în materie mult 
mai mică decât rata detectată de Curte sau de Comisie. Statele membre au detectat erori în doar 3,6 % din 
proiectele relevante, în timp ce Curtea, utilizând o metodologie similară, a identificat astfel de erori într-o 
proporție de peste cinci ori mai mare.  

„Autoritățile de audit din statele membre reprezintă o componentă importantă a lanțului de control în ceea ce 
privește politica de coeziune. Constatările noastre arată însă că, până în prezent, aceste autorități nu s-au axat 
suficient pe ajutoarele de stat în cadrul auditurilor lor”, a declarat domnul Oskar Herics, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest raport. 

În cursul perioadei de programare 2007-2013, bazele de date ale Comisiei nu îi permiteau acesteia să analizeze 
în mod corespunzător erorile în materie de ajutoare de stat. De asemenea, monitorizarea desfă șurată de aceasta 
nu a dus la vreo recuperare importantă de ajutoare de stat acordate. Potrivit Curții, în special la începutul 
perioadei respective, statele membre notificau rareori Comisiei investi țiile realizate în infrastructură în vederea 
validării eventualului ajutor de stat și, până la sfârșitul anului 2012, Comisia nu verifica în mod sistematic dacă 
proiectele majore respectau normele în materie de ajutoare de stat. Pentru a reduce acest risc, Comisia a 
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introdus noi reguli pentru perioada 2014-2020, dar ele nu oferă întotdeauna securitate juridică. 

Potrivit constatărilor Curții, Comisia a simplificat legislația privind ajutoarele de stat pentru a reduce birocrația și 
a crește transparența, dar a sporit, în același timp, responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește 
conceperea și implementarea măsurilor de ajutor. Monitorizarea asigurată de Comisie a arătat că statele 
membre au comis numeroase greșeli în proiectarea și în punerea în aplicare a schemelor de ajutor în perioada 
de programare 2007-2013. Prin urmare, transferul de responsabilitate riscă să antreneze o creștere a numărului 
de erori legate de ajutoarele de state și va necesita o atenție continuă. 

Curtea recomandă Comisiei:  

• să impună acțiuni corective atunci când măsurile de ajutor de stat nu respectă normele; 

• să utilizeze baza sa de date privind ajutoarele de stat pentru a putea analiza cu ușurință tipul, frecvența, 
gravitatea, originea geografică și cauza neregulilor, precum și să monitorizeze periodic capacitatea statelor 
membre de a respecta normele privind ajutoarele de stat; 

• să aprobe proiectele majore numai după validarea lor pe plan intern din punctul de vedere al 
eventualului ajutor de stat implicat și să solicite sistematic statelor membre să notifice ajutorul, atunci când este 
nevoie de acest lucru; 

• să se asigure, până la jumătatea anului 2017, de natura suficientă a sferei și calității verificărilor 
efectuate de autoritățile de audit din statele membre în ceea ce privește conformitatea cu normele privind 
ajutoarele de stat; 

• să facă uz de prerogativele sale pentru a suspenda plățile către statele membre în cazul în care 
condiționalitatea ex ante privind ajutorul de stat nu este îndeplinită până la finalul anului 2016. 

 

Note către editori 

Ajutorul de stat este orice ajutor acordat de un stat membru care denaturează sau ar putea denatura concuren ța 
oferind anumitor întreprinderi un avantaj, în măsura în care afectează schimburile comerciale dintre statele 
membre. În principiu, ajutoarele de stat sunt interzise, motivul fiind acela de a se asigura func ționarea 
corespunzătoare a pieței interne. Cu toate acestea, există anumite sectoare, zone geografice sau circumstan țe 
speciale în care ajutoarele de până la o anumită valoare pot fi compatibile cu pia ța internă. În perioada 2010-
2014, statele membre au acordat ajutoare de stat în valoare medie de 76,6 miliarde de euro pe an, excluzând 
ajutoarele acordate pentru sectorul financiar, sectorul feroviar și pentru unele servicii publice, cum ar fi serviciile 
poștale. Această sumă reprezintă peste 0,5 % din PIB-ul statelor membre ale UE. 

Politica de coeziune constituie unul dintre principalele domenii de cheltuieli ale bugetului UE. Pentru 
perioada 2014-2020, bugetul total al Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al 
Fondului social european se ridică la 352 de miliarde de euro, în creștere față de 347 de miliarde de euro în 
perioada de programare 2007-2013. Potrivit estimărilor Comisiei, cheltuielile din cadrul politicii de coeziune au 
reprezentat mai mult de un sfert din ajutoarele de stat acordate în UE în perioada 2007-2013. 

Raportul special nr. 24/2006, intitulat „Sunt necesare mai multe eforturi pentru a se asigura o mai bună 
cunoaștere și respectare a normelor privind ajutoarele de stat în cadrul politicii de coeziune”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE. 
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