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O acumulare din ce în ce mai mare în buget a restanțelor 
ar putea avea un impact asupra proiectelor care vor fi 
finanțate în viitor de UE, arată Curtea de Conturi 
Europeană 
Potrivit unui nou studiu de caz rapid publicat de Curtea de Conturi Europeană, acumularea de 
fonduri angajate din bugetul UE, dar încă neplătite, a atins o nouă valoare record, ceea ce ar 
putea crea riscuri financiare semnificative în viitor. Valoarea plăților pe care Comisia Europeană 
va trebui să le efectueze în viitor a ajuns la 267 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2017 și 
este preconizată să crească și mai mult. Curtea avertizează că aceasta poate să limiteze 
capacitatea Comisiei de a face față nevoilor viitoare de plată sau de a onora cererile viitoare de 
plată la timp. 

Bugetul anual al UE este constituit din sume disponibile pentru a fi angajate și din sume efectiv 
disponibile pentru efectuarea de plăți în cursul anului. Așa-numitele „angajamente restante” sunt 
acele angajamente asumate în cursul anului curent și în anii anteriori, dar care nu au fost încă 
plătite sau anulate. În tot acest timp, ele formează o sumă cunoscută sub denumirea de RAL 
(acronim din limba franceză pentru reste à liquider – restanțe de plată). 

RAL a cunoscut o creștere progresivă, mărindu-se cu peste 90 % în ultimul deceniu și înregistrând 
o accelerare semnificativă în ultimii ani. Acest studiu de caz rapid oferă o perspectivă asupra 
modului în care a evoluat RAL și asupra factorilor care au contribuit la această tendință de 
creștere. Curtea avertizează că principala dificultate va fi să se acționeze în așa fel încât în cadrul 
noului plan multianual de cheltuieli pentru perioada 2021-2027 să nu înceapă să se acumuleze un 
RAL și mai mare. Curtea identifică riscurile la care este expus bugetul UE și propune soluții 
posibile. 

„De mai mulți ani, Curtea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul din ce în ce mai mare al 
RAL și a recomandat Comisiei să ia măsuri pentru a-l reduce”, a declarat doamna Annemie 
Turtelboom, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest studiu de caz rapid. 

http://www.eca.europa.eu/
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„Dar constatăm că istoria se repetă. Unii dintre factorii aflați astăzi la originea RAL sunt identici 
cu cei din trecut. Un RAL ridicat sporește expunerea financiară a bugetului UE.” 

Curtea identifică trei factori principali care au o influență asupra RAL: faptul că sumele din buget 
disponibile pentru angajamente sunt mai mari decât sumele efectiv disponibile pentru plăți; 
faptul că sfârșitul unui plan multianual de cheltuieli se suprapune cu începerea următorului plan; 
și faptul că programele finanțate de UE în statele membre se confruntă cu întârzieri. 

Fondurile structurale și de investiții europene generează partea cea mai mare din RAL, în 
principal din cauza ponderii ridicate pe care o reprezintă aceste fonduri în bugetul global și 
a normelor lor specifice de efectuare a cheltuielilor. Curtea a realizat o comparație detaliată între 
statele membre. Aceasta arată că, dat fiind că statele absorb fondurile în ritmuri diferite, 
ponderea din RAL care le corespunde nu este proporțională cu sumele care sunt la dispoziția lor 
pentru angajamente. Pentru a se încuraja disciplina financiară, statele membre trebuie să 
cheltuiască aceste fonduri în termen de trei ani de la momentul angajării lor, în caz contrar 
riscând să le piardă. 

RAL scade atunci când sumele angajate sunt plătite sau sunt anulate. În cursul ultimului deceniu, 
sumele anulate au fost relativ reduse, reprezentând în jur de 2 % din totalul angajat. Curtea 
atrage însă atenția că sumele anulate nu mai pot fi utilizate și sunt, așadar, pierdute, 
nemaiputând contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică ale statelor membre în cauză și ale 
UE. 

Curtea relevă o serie de soluții posibile pentru a se preveni o acumulare similară a RAL în cadrul 
noului plan multianual de cheltuieli pentru perioada 2021-2027: 

- adoptarea în timp util a planului multianual de cheltuieli pentru perioada 2021-2027 și 
a programelor aferente acestuia; 

- simplificarea normelor pentru cheltuirea bugetului UE;  

- furnizarea unor previziuni riguroase ale nevoilor de plată;  

- un echilibru adecvat între sumele disponibile pentru angajamente și cele disponibile 
pentru plăți. 

 

Note către editori 

Între anii 2011 și 2015, Comisia nu a avut fonduri suficiente pentru a efectua toate plățile până la 
sfârșitul anului și a trebuit să plătească sumele restante în cursul anilor următori. Acumularea de 
cereri de plată neplătite care fuseseră prezentate de statele membre atinsese o valoare de 
aproape 25 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2014 și a fost în cele din urmă lichidată la 
sfârșitul anului 2016. 

În 2013, Comisia prognozase un RAL de peste 260 de miliarde de euro pentru sfârșitul 
anului 2020. În 2018, Comisia a revizuit această cifră la 295 de miliarde de euro și a prognozat că 
RAL pentru sfârșitul anului 2023 urma să fie de 314 miliarde de euro. 
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Comisia a raportat că RAL de la sfârșitul anului 2018 se ridica la aproximativ 280 de miliarde de 
euro. Bugetul UE pentru angajamente pe 2019 este de 166 de miliarde de euro, iar cel pentru 
plăți este de 148 de miliarde de euro.  

Curtea monitorizează RAL în cadrul auditului anual pe care îl efectuează cu privire la conturile UE. 
Acest studiu se axează pe nivelul RAL la sfârșitul lui 2017, ultimul an pentru care sunt disponibile 
date auditate. 

Un studiu de caz rapid constată și prezintă situația de fapt care există în legătură cu o anumită 
chestiune sau problemă; un astfel de studiu nu este un raport de audit.  

Studiul de caz rapid al Curții intitulat „Angajamentele restante din bugetul UE – o privire mai 
atentă” este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi ale UE. 

 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

