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Întrebări frecvente 

Luxemburg, 13 octombrie 2016 

 

Raportul anual pe 2015 –  
întrebări frecvente 

 
1. A validat Curtea de Conturi Europeană conturile aferente exercițiului 2015? 

Da. Curtea a validat conturile aferente exercițiului 2015 ca fiind fiabile (prin formularea unei opinii fără 
rezerve), așa cum a procedat pentru fiecare exercițiu financiar începând cu 2007. Curtea a 
concluzionat că, pentru exercițiul 2015, conturile prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a Uniunii Europene, precum și rezultatele acesteia. 

Pe lângă opinia referitoare la conturi, Curtea trebuie să exprime – bazându-se pe testele de audit 
realizate – și o opinie cu privire la conformitatea plăților subiacente cu normele UE. Pentru 2015, 
nivelul de eroare estimat pentru aceste operațiuni a fost din nou prea ridicat (3,8 %), ceea ce nu a 
permis Curții să formuleze o opinie fără rezerve cu privire la regularitatea cheltuielilor. 

2. Se îmbunătățește gestiunea financiară a UE? 

Rezultatele testelor de audit ale Curții arată că gestiunea financiară a UE nu s-a modificat mult în 
ultimii ani: nivelul de eroare estimat nu a scăzut sau crescut în mod semnificativ, dar s-a situat în mod 
constant deasupra așa-numitului „prag de semnificație” (nivelul până la care erorile nu au un efect 
semnificativ) de 2 %. Situația variază de la un domeniu de cheltuieli la altul, deși numai în cazul 
cheltuielilor administrative ale UE nivelul de eroare se situează sub „pragul de semnificație”. Curtea a 
recomandat în mod repetat îmbunătățirea sistemelor de control de la nivelul statelor membre și al UE, 
precum și simplificarea în continuare a normelor, cu scopul de a ameliora calitatea cheltuielilor și de a 
reduce nivelul de eroare. 

3. Ce înseamnă atunci nivelul de eroare estimat de 3,8%? 

Nivelul de 3,8 % reprezintă o estimare a sumelor care nu ar fi trebuit să fie plătite de la bugetul UE 
deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în conformitate cu normele UE și, prin urmare, nici cu 
scopul urmărit de Consiliu și de Parlament prin legislația respectivă a UE. 
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Printre erorile tipice se numără plățile efectuate către beneficiari neeligibili sau pentru proiecte 
neeligibile ori pentru achiziții de bunuri, servicii sau lucrări de investiții care nu s-au realizat cu 
aplicarea corespunzătoare a normelor în materie de achizi ții publice. 

4. În 2015, valoarea totală a bugetului UE s-a ridicat la 145,9 miliarde de euro, iar nivelul de eroare 
a fost de 3,8 %. Trebuie interpretat acest lucru ca însemnând o risipă de 5,5 miliarde de euro din 
fondurile UE? 

Nu. Această abordare poate induce în eroare. În cadrul testelor efectuate, Curtea verifică dacă 
fondurile Uniunii au fost utilizate în scopul în care au fost prevăzute, dacă cheltuielile declarate au fost 
calculate în mod adecvat și dacă au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate. Nivelul de 3,8 % se referă 
la aceste aspecte. 

Unele dintre erorile identificate au implicat plăți pentru care nu erau îndeplinite condițiile de 
eligibilitate: de exemplu, s-a acordat sprijin pentru cercetare unei societăți comerciale clasificate ca 
fiind „mică sau mijlocie”, deși era deținută integral de o mare companie, ori s-au efectuat plăți în baza 
unor declarații incorecte ale fermierilor privind suprafața.  

În aceste cazuri, este posibil ca fondurile UE să fi avut totuși un anumit impact pozitiv și să fi dus la 
obținerea anumitor beneficii, chiar dacă nu s-au respectat pe deplin condițiile privind utilizarea lor. Pe 
de altă parte, se poate considera că unele cheltuieli care sunt conforme cu legile și reglementările în 
vigoare au însemnat o risipă de fonduri, cum ar fi cazul unui port construit fără să se țină cont de 
volumul viitor al transportului de mărfuri, așa cum s-a subliniat într-unul dintre rapoartele speciale 
recente ale Curții. 

5. Cum apar erorile? 

Erorile apar atunci când beneficiarii care solicită finanțare din partea UE nu respectă normele 
aplicabile. Pentru a fi eligibili pentru finanțare din partea UE, beneficiarii trebuie să respecte normele 
specifice ale UE și, în unele cazuri, normele naționale. Aceste norme există pentru a se asigura 
efectuarea plăților în scopurile prevăzute de Consiliu și de Parlament. 

Erorile apar atunci când normele respective sunt încălcate: de exemplu, atunci când fermierii nu își 
respectă angajamentele de mediu, când promotorii de proiecte nu respectă normele în materie de 
achiziții publice sau când centrele de cercetare solicită rambursarea unor costuri ce nu au legătură cu 
proiectele finanțate de UE. Raportul anual pe 2015 prezintă exemple de erori identificate în cursul 
testelor de audit. 

6. Dacă nivelul de eroare estimat pentru plăți este de 3,8 % pentru 2015, înseamnă aceasta că 
96,2 % din bugetul UE a fost cheltuit în conformitate cu normele în vigoare? 

Nu. Opinia Curții cu privire la cheltuielile UE are la bază un eșantion cuprinzător care acoperă toate 
domeniile de cheltuieli. Operațiunile cuprinse în eșantion fac obiectul unui audit detaliat, iar erorile 
detectate sunt cuantificate, acolo unde este posibil, și sunt utilizate pentru calcularea unui nivel de 
eroare estimat. 

Există însă numeroase erori pe care Curtea nu le poate cuantifica, cum ar fi anumite încălcări minore 
ale normelor privind achizițiile, încălcări ale normelor referitoare la publicitate sau transpunerea 
incorectă a directivelor UE în legislația națională. Aceste erori nu sunt incluse în nivelul de eroare 
estimat de Curte. 

7. Erorile identificate reprezintă cazuri de fraudă? 

În marea majoritate a cazurilor, nu. Frauda este un act deliberat de inducere în eroare în vederea 
obținerii unui beneficiu. Deși cazurile de fraudă pot fi dificil de detectat în cursul procedurilor obișnuite 
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de audit, Curtea identifică în fiecare an, în cadrul testelor sale de audit, un anumit număr de cazuri în 
care există suspiciuni de fraudă. Acestea sunt semnalate Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF), care efectuează investigații și procedează la urmărirea lor subsecventă, acolo unde este 
necesar, în cooperare cu autoritățile din statele membre. 

8. Cine este de vină aici – statele membre sau Comisia Europeană? 

Metoda de gestiune are de fapt doar un impact limitat asupra nivelului de eroare. Curtea a constatat și 
de această dată aproape același nivel de eroare estimat (4,0 %) pentru cheltuielile care fac obiectul 
gestiunii partajate cu statele membre ca și pentru cheltuielile gestionate direct de către Comisie 
(3,9 %). Din nou, cele mai ridicate niveluri de eroare estimate au fost detectate în cadrul cheltuielilor 
din domeniul Coeziune economică, socială și teritorială (5,2 %) și în domeniul Competitivitate pentru 
creștere și locuri de muncă (4,4 %). Cheltuielile administrative au înregistrat cel mai scăzut nivel de 
eroare estimat (0,6 %). 

Profilurile de risc diferite care caracterizează, pe de o parte, schemele bazate pe rambursarea 
cheltuielilor și, pe de altă parte, schemele bazate pe drepturi la plată au continuat să aibă o influență 
majoră asupra nivelului de eroare din diferitele domenii de cheltuieli. În primul caz, UE rambursează 
costurile eligibile pe baza unor declarații de cheltuieli prezentate de beneficiari. În cadrul schemelor 
bazate pe drepturi la plată, plățile sunt efectuate dacă sunt îndeplinite anumite condiții și nu pe baza 
rambursării costurilor. Schemele bazate pe rambursarea costurilor prezintă un nivel mult mai ridicat de 
eroare (5,2 %) decât cele bazate pe drepturi la plată (1,9 %). 

În definitiv, responsabili sunt cei care declară cheltuieli incorecte în vederea obținerii de finanțare. Cu 
toate acestea, sistemele de control – atât de la nivelul statelor membre, cât și de la nivelul UE – ar 
trebui, în primul rând, să împiedice prelucrarea unor astfel de declarații sau, cel puțin, să le detecteze 
și să le corecteze după ce a survenit problema respectivă. 

9. Comisia poate solicita statelor membre restituirea banilor cheltui ți în mod incorect. În ce 
măsură afectează acest lucru nivelul de eroare? 

În 2015, dacă nu ar fi fost aplicate astfel de măsuri corective pentru plă țile pe care le-am auditat, 
nivelul de eroare global estimat ar fi fost de 4,3 % în loc de 3,8 %. Deși Comisia a luat măsuri pentru 
a-și îmbunătăți evaluarea riscurilor și a impactului acțiunilor corective, există în continuare loc de 
ameliorare. 

Dacă ar fi utilizat toate informațiile aflate la dispoziția lor, Comisia, autoritățile statelor membre sau 
auditorii independenți ar fi putut preveni – sau detecta și corecta – o parte semnificativă a erorilor 
înainte ca plățile aferente să fie efectuate. 

De exemplu, utilizarea tuturor informațiilor disponibile ar fi putut să reducă nivelul de eroare cu un 
total de 3,2 puncte procentuale pentru cheltuielile din domeniul Dezvoltare rurală, mediu, politici 
climatice și pescuit (5,3 %), cu 3,0 puncte procentuale pentru cheltuielile din domeniul Coeziune 
economică, socială și teritorială (5,2 %) și cu 0,9 puncte procentuale pentru cheltuielile din domeniul 
agriculturii – FEGA (2,2 %). 

Toate informațiile referitoare la Raportul anual pe 2015 sunt disponibile în 23 de limbi ale UE, la adresa 
www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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