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Potrivit auditorului extern al UE, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze asupra 
obținerii unor rezultate mai bune pe baza cheltuielilor sale 
 
În raportul său anual privind bugetul UE, publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană avertizează că sistemul bugetar se 
axează în mod excesiv doar pe cheltuirea fondurilor și că ar trebui să vizeze într-o mai mare măsură obținerea de 
rezultate. În calitatea sa de auditor independent, Curtea a validat conturile pe 2013 ale Uniunii Europene, dar subliniază 
faptul că gestiunea cheltuielilor UE încă nu este suficient de bună la nivel global - nici la nivelul UE, nici la nivelul statelor 
membre. 
 
Curtea afirmă că, în perioada de programare 2007-2013, s-a acordat prioritate cheltuirii fondurilor (pe baza principiului „tot 
ce nu este cheltuit se pierde”), mai degrabă decât obținerii unor rezultate corespunzătoare. De exemplu, alegerea 
proiectelor care să beneficieze de finanțare din partea UE s-a axat, în primul rând, pe necesitatea de a cheltui fondurile UE 
disponibile, în al doilea rând pe obligația respectării normelor și numai în al treilea rând – și într-o măsură limitată – pe 
obținerea rezultatelor și a impactului scontat. 
 
Președintele Curții, Vítor Caldeira, a afirmat: „De acum înainte, fondurile UE vor trebui să fie gestionate și controlate cu mai 
mare grijă. Comisia Europeană și statele membre trebuie să fie mai atente la modul în care cheltuie banii contribuabililor 
europeni. Avem nevoie de mai multe stimulente pentru a îmbunătăți performanța și pentru a obține un bun raport 
costuri-beneficii, precum și de previziuni pe termen lung mai bune pentru a se garanta că există fonduri suficiente pentru 
cheltuielile planificate de Europa. Simpla respectare a procedurii obișnuite nu va mai fi suficientă.” 
 
În Raportul său anual privind exercițiul 2013, Curtea formulează o opinie fără rezerve referitor la fiabilitatea conturilor UE. 
De asemenea, aceasta concluzionează că colectarea veniturilor UE nu este afectată de eroare. Totuși, în ceea ce privește 
cheltuielile UE, rata de eroare estimată este de 4,7 % (în comparație cu 4,8 % în 2012). Nivelul de eroare estimat de Curte 
nu constituie un indiciu al existenței fraudei ori al lipsei de eficiență la nivelul cheltuielilor sau al unei utilizări nejudicioase a 
resurselor financiare. El constituie o estimare a sumelor care nu ar fi trebuit să fie plătite din bugetul UE deoarece fondurile 
în cauză nu au fost utilizate în conformitate cu normele UE. Printre erorile obișnuite se numără efectuarea de plăți către o 
societate comercială declarată IMM, care, de fapt, este deținută de o companie mare sau realizarea unui act adițional 
pentru lucrări suplimentare la un contract existent de achiziții publice, fără a mai oferi și altor ofertanți posibilitatea de a 
prezenta oferte. 
 
Majoritatea erorilor au survenit în domenii de cheltuieli în care gestiunea este partajată între statele membre și Comisia 
Europeană. Cele două domenii de cheltuieli care au fost cele mai expuse la erori au fost, din nou, grupul de politici Politica 
regională, transporturi și energie (cu o rată de eroare estimată de 6,9 %) și grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, 
pescuit și sănătate (cu o rată de eroare estimată de 6,7 %). În domeniile în care gestiunea este partajată, rata de eroare 
estimată a fost de 5,2 %, în comparație cu 3,7 % în cazul programelor de cheltuieli gestionate în mod direct de către 
Comisie. Rata de eroare estimată pentru cheltuielile administrative proprii ale UE este de 1 %. 
 
Măsurile corective și acțiunile de recuperare puse în aplicare de Comisie și de autoritățile statelor membre au avut un efect 
pozitiv asupra ratei de eroare estimate. Curtea afirmă că, în lipsa lor, rata de eroare globală estimată pentru cheltuieli ar fi 
fost de 6,3 % în loc de 4,7 %. Așa cum a mai afirmat anterior, Curtea concluzionează că, pentru o mare parte dintre erorile 
constatate, autoritățile naționale dispuneau de informații suficiente care să le fi permis corectarea lor înainte de solicitarea 
rambursării de către Comisie. Aceasta ar fi redus considerabil rata de eroare, de exemplu de la 6,7 % la 2,0 % în cazul 
domeniului de politici Dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate. 
 
Curtea s-a angajat ferm să acorde asistență instituțiilor și statelor membre ale UE în vederea unei utilizări optime a 
fondurilor Uniunii cu scopul de a obține rezultatele pe care cetățenii europeni le așteaptă pe bună dreptate. 
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Raportul anual al Curţii de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2013 este disponibil la adresa www.eca.europa.eu. 
 

Note către editori: 
 
Curtea de Conturi Europeană reprezintă instituția de audit independentă a Uniunii Europene. Rapoartele de audit și avizele 
elaborate de Curte reprezintă o componentă esențială a procesului prin care se dă seamă de gestiunea finanțelor UE. 
Rapoartele și opiniile exprimate de Curte contribuie la garantarea faptului că cei responsabili de gestiunea bugetului UE dau 
seamă – în special în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune – pentru actul de gestiune. Aceasta este în principal 
responsabilitatea Comisiei Europene, dar și a altor instituții și organe ale UE. Pentru aproximativ 80 % din cheltuieli – în 
principal din domeniul agriculturii și al coeziunii – această responsabilitate este însă partajată cu statele membre. Curtea de 
Conturi Europeană efectuează teste pe eșantioane de operațiuni, cu scopul de a obține estimări calculate statistic cu privire 
la gradul în care sunt afectate de eroare veniturile și diferitele domenii de cheltuieli. 
 
Cheltuielile bugetare ale UE au totalizat 148,5 miliarde de euro în 2013, ceea ce corespunde unei sume aproximative de 
290 de euro pentru fiecare cetățean european. Aceste cheltuieli reprezintă echivalentul a aproximativ 1 % din venitul 
național brut al UE și a aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. 
 
De asemenea, Curtea a publicat un document de referință intitulat „Agricultura și coeziunea: prezentare generală a 
cheltuielilor UE din perioada 2007-2013”, care formulează o serie de concluzii în ceea ce privește diverse aspecte de 
gestiune financiară și de control la nivelul UE din ultima perioadă de cheltuieli, evidențiind totodată provocările preconizate 
pentru noua perioadă 2014-2020. 
 
Pentru informații suplimentare în legătură cu Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2013, 
apăsați AICI. 
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