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Potrivit Curții de Conturi Europene, planurile de cheltuieli ale 
statelor membre erau direcționate către prioritățile din Strategia 
UE 2020, însă mecanismele de măsurare a performanței erau 
prea complexe 

După cum se arată în acest nou raport al Curții de Conturi Europene, în pofida unor dificultăți 
inițiale, planurile de cheltuieli convenite între Comisia Europeană și statele membre ale UE au 
reușit să identifice nevoile în materie de investiții, obiectivele și rezultatele scontate la nivel 
național. De asemenea, aceste planuri sunt astfel direcționate încât să sprijine îndeplinirea 
obiectivelor privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă stabilite în Strategia 
Europa 2020. Cu toate acestea, s-au elaborat prea mulți indicatori de performanță și un număr 
de definiții importante nu sunt armonizate.  

Statele membre ale UE semnează așa-numitele „acorduri de parteneriat” cu Comisia Europeană. 
Acestea sunt planuri de investiții strategice, în care se indică prioritățile naționale în materie de 
cheltuieli pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social 
european. Investițiile sprijinite prin aceste trei fonduri și implementate prin intermediul 
programelor operaționale sunt estimate să atingă valoarea totală de aproximativ 350 de miliarde 
de euro în perioada 2014-2020, ceea ce reprezintă în jur de o treime din bugetul UE.  

Curtea a evaluat dacă Comisia negociase în mod eficace acordurile de parteneriat și programele 
operaționale, astfel încât finanțarea UE să fie mai bine direcționată către prioritățile din Strategia 
Europa 2020, și dacă s-au stabilit în mod corespunzător condiții în funcție de care să poată fi 
măsurată performanța acestor programe. S-au efectuat vizite de audit în Spania, Irlanda, Croația, 
Polonia, România și Danemarca. 

„Legislația aferentă politicii de coeziune a fost adoptată chiar înainte de începerea perioadei de 
programare 2014-2020”, a explicat domnul Ladislav Balko, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de acest raport. „În pofida acestui început dificil, Comisia s-a dovedit a fi eficace în 
ceea ce privește adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale și 
concentrarea fondurilor UE pe stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, 
priorități promovate de Strategia Europa 2020. Cu toate acestea, pentru ca rezultatele urmărite 
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să poată fi obținute, sunt necesare, de asemenea, contribuții substanțiale din partea bugetelor 
naționale, precum și o serie de reforme structurale. Aceasta indică faptul că Comisia recurge 
într-o măsură mai mare la utilizarea acestor fonduri pentru a influența guvernanța economică din 
statele membre”, a mai afirmat domnul Balko. 

Potrivit Curții de Conturi Europene, pentru majoritatea programelor examinate privind 
perioada 2014-2020, Comisia și statele membre au reușit să stabilească în mod adecvat obiective 
specifice și modalitățile de îndeplinire a acestora. Nu există însă o definiție comună a termenilor 
„realizare” și „rezultat” și nu se observă o abordare armonizată între diferitele fonduri în ceea ce 
privește utilizarea indicatorilor comuni. În plus, statele membre au creat mii de indicatori de 
performanță specifici, agregarea acestora la nivelul UE fiind imposibilă. Mai mult, modul în care 
programele sunt structurate face ca volumul datelor care trebuie colectate să crească. Acest 
lucru va genera o sarcină administrativă suplimentară și rămâne de văzut în ce mod vor folosi 
statele membre datele respective.  

Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre vizând 
îmbunătățirea funcționării acordurilor de parteneriat și a implementării programelor 
operaționale. 

Astfel, statele membre ar trebui: 

• să furnizeze Comisiei informațiile financiare necesare pentru a-i permite acesteia să 
monitorizeze într-o manieră eficace respectarea normelor în materie de cheltuieli; 

• să renunțe la utilizarea acelor indicatori specifici programelor care nu mai prezintă 
utilitate; 

• să se asigure că sunt colectate datele relevante pentru stabilirea efectelor intervențiilor 
cofinanțate. 

De asemenea, Comisia ar trebui: 

• să se asigure că propunerile sale legislative privind perioadele de după 2020 sunt 
prezentate în timp util; 

• să se asigure că statele membre respectă normele în materie de cheltuieli; 

• să definească o terminologie comună pentru „realizare” și „rezultat” și să propună 
includerea acesteia în Regulamentul financiar; 

• să identifice indicatorii cei mai adecvați pentru a măsura impactul finanțării din partea UE 
pentru perioada 2014-2020; 

• să disemineze „bunele practici” ale statelor membre în ceea ce privește evaluarea 
impactului intervențiilor UE și să promoveze utilizarea unor analize comparative; 

• să aplice, după caz, conceptul de buget bazat pe performanță, care asociază fiecare 
creștere a resurselor cu o creștere a rezultatelor.  
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Raportul special nr. 2/2017, intitulat „Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și 
a programelor din domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020: cheltuielile sunt direcționate 
într-o măsură mai mare către prioritățile Strategiei Europa 2020, dar sunt instituite mecanisme 
din ce în ce mai complexe pentru măsurarea performanței”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 

 


