
RO 

 

 
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. 
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson - Purtător de cuvânt T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer - Ofițer de presă T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 13 septembrie 2016 

 
 

Deficiențele cu care se confruntau autoritățile naționale au 
îngreunat implementarea sprijinului acordat de UE pentru țările din 
Balcanii de Vest, se arată într-un raport al Curții de Conturi 
Europene  

Sprijinul financiar acordat de UE țărilor din Balcanii de Vest a fost în mare parte eficace și a contribuit într-o oarecare 
măsură la consolidarea capacității administrative în regiune, potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene. 
Această imagine trebuie însă să fie pusă în contrast cu deficiențele considerabile care sunt inerente autorităților 
naționale din regiune. 

Curtea a efectuat un „meta-audit”, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra modului în care Comisia Europeană 
a gestionat asistența pentru preaderare acordată în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei, Muntenegru și Serbia, în perioada 2007-2013. Curtea a evaluat în principal date din rapoartele sale speciale 
anterioare și din evaluări ale Comisiei și a examinat întregul proces de programare, precum și 52 de proiecte naționale și trei 
programe regionale. De asemenea, s-au luat în considerare evoluțiile privind perioada 2014-2020.  

Curtea a constatat că obiectivele Comisiei în materie de gestiune nu au fost întotdeauna specifice și măsurabile. Programele 
și proiectele erau bazate pe evaluări ale nevoilor, însă unele evaluări ale țărilor beneficiare în domeniul statului de drept 
prezentau deficiențe considerabile. Absorbția fondurilor a fost îngreunată de capacitatea administrativă redusă din unele 
țări și, în cazul implementării descentralizate, de cerințele stricte legate de gestiunea fondurilor UE. 

„Comisia ar trebui să aplice în mod sistematic condiții stricte și să urmărească respectarea lor”, a declarat domnul Istvan 
Szabolcs Fazakas, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Dacă este necesar, se poate proceda 
la reducerea sau la suspendarea plăților viitoare.” 

Potrivit Curții, în ciuda unor deficiențe care afectau raportarea, Comisia fusese eficace în monitorizarea punerii în aplicare 
a proiectelor. În ceea ce privește utilizarea concluziilor și a recomandărilor formulate în evaluări, Comisia a fost parțial 
eficace. De asemenea, în pofida unor deficiențe considerabile la nivelul țărilor beneficiare, Comisia a reușit să sprijine 
coordonarea donatorilor. 

În ceea ce privește capacitatea administrativă, asistența acordată de UE a condus în general la realizările prevăzute, iar 
sprijinul pe care l-a acordat pentru statul de drept și pentru reforma administrației publice a fost parțial sustenabil. 
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În cazul proiectelor din domeniul „statului de drept”, Comisia nu a recurs în mod consecvent la aplicarea condiționalității, iar 
fondurile alocate în domenii importante, precum libertatea mass-mediei, urmăririle penale și combaterea corupției și 
a criminalității organizate, erau relativ reduse. Lipsa voinței politice a țărilor beneficiare de a reforma instituțiile, insuficiența 
bugetului și a personalului, precum și slaba coordonare au afectat de asemenea sustenabilitatea proiectelor. 

În ceea ce privește reforma administrației publice, Comisia a reușit să transforme numeroase realizări ale proiectelor în 
rezultate sustenabile. Comisia ar fi putut încuraja mai mult țările beneficiare să utilizeze asistența ca instrument de învățare 
în celelalte domenii ale administrației publice, chiar dacă aceasta nu constituia în mod expres un obiectiv al acestor 
proiecte. 

Dat fiind că Balcanii de Vest reprezintă o regiune formată din țări care aspiră să adere la UE, Comisia a încurajat cooperarea 
regională și îmbunătățirea capacității administrative. Cu toate acestea, în cursul perioadei auditate, Consiliul de Cooperare 
Regională nu a avut decât un impact limitat pe teren. Potrivit Curții, într-un număr de cazuri, dialogul politic în regiune 
a avut un impact limitat asupra statului de drept, deși, în ceea ce privește reforma administrației publice, el a permis, într-
adevăr, realizarea unor progrese. 

Raportul prezintă o serie de recomandări atât pentru aducerea unor îmbunătățiri la nivelul conceperii și al implementării 
proiectelor derulate în Balcanii de Vest, cât și pentru încurajarea unui angajament mai ferm din partea autorităților 
naționale. Comisia ar trebui, în special: 

• să stabilească obiective specifice bazate pe priorități ierarhizate și pe valori-țintă măsurabile; 

• în cazul în care consideră capacitatea administrativă ca fiind deficitară, să opteze pentru gestiunea indirectă doar în 
mod selectiv;  

• să aplice condiții relevante la toate nivelurile și să urmărească respectarea lor, aplicând, atunci când este cazul, 
măsuri de asigurare a respectării precum reducerea netă a alocărilor viitoare, suspendarea plăților și anularea proiectelor 
necontractate;  

• să monitorizeze în mod sistematic programele și proiectele sensibile;  

• să solicite din partea țărilor beneficiare un angajament politic mai puternic, astfel încât acestea să poată prezenta 
un bilanț convingător de anchete și urmăriri penale soldate cu succes și de condamnări definitive în dosarele de corupție la 
nivel înalt și de criminalitate organizată, și să solicite acestor țări să își îmbunătățească acest bilanț de rezultate; 

• să direcționeze mai bine resursele către domenii precum lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și 
libertatea mass-mediei, dar și să sprijine obținerea de rezultate în domeniul statului de drept și în reforma administrației 
publice prin utilizarea dialogului politic; 

• să sprijine cooperarea regională și să se asigure că contribuțiile sale financiare în acest scop conduc la obținerea pe 
teren a unor rezultate sustenabile. 

Note către editori 

Între anii 2007-2014, asistența financiară acordată de UE în Balcanii de Vest prin intermediul Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA) s-a ridicat la 5,1 miliarde de euro și a fost alocată în cadrul unor programe naționale și regionale. 
Aproximativ un sfert din fondurile alocate pentru programele naționale au fost direcționate către consolidarea capacității 
administrative în anumite sectoare-cheie, mai precis, statul de drept și reforma administrației publice. În plus, dialogul 
politic a contribuit, la rândul său, la consolidarea capacității administrative în cele șase țări din Balcanii de Vest, care sunt 
beneficiarii pe plan legal și financiar ai asistenței acordate prin instrumentul IPA. 

Statutul celor șase țări din Balcanii de Vest în ceea ce privește aderarea la UE*: 
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 Țară candidată din anul Negocieri de aderare 
Albania 2014 Nu au avut loc negocieri 
Bosnia și Herțegovina Țară potențial candidată Nu au avut loc negocieri 
Kosovo Țară potențial candidată Nu au avut loc negocieri 
Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 2005 Nu au avut loc negocieri 
Muntenegru 2010 22 de capitole deschise și două 

închise 
Serbia 2012 Două capitole deschise 

 

*Statutul acestor țări la momentul auditului (6 iunie 2016). Pentru statutul lor actual, a se consulta următoarea pagină: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Raportul special nr. 21/2016, intitulat „Meta-audit privind asistența pentru preaderare acordată de UE în vederea 
consolidării capacității administrative din Balcanii de Vest”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 
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