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Potrivit Curții de Conturi Europene, măsurile aflate la dispoziția 
Comisiei Europene pentru a proteja cheltuielile din domeniul 
coeziunii au fost utilizate cu eficacitate 

După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Comisia 
Europeană a utilizat în mod eficace măsurile concepute pentru a proteja bugetul UE de 
cheltuieli neconforme cu reglementările în domeniul coeziunii. În opinia Curții, Comisia trebuie 
să rămână vigilentă pentru a se asigura că plățile nu sunt afectate de erori, pentru a-și 
îmbunătăți procedurile de raportare și pentru a se folosi de noile sale competențe care îi 
conferă mai multă putere. 

Politica de coeziune reprezintă 37 % din cheltuielile bugetului UE, fiecare dintre perioadele de 
programare 2007-2013 și 2014-2020 beneficiind de circa 350 de miliarde de euro. Responsabilitățile legate 
de gestionarea cheltuielilor din domeniul coeziunii sunt împărțite între Comisie și statele membre.  

Curtea s-a concentrat pe perioada de programare 2007-2013, dar a evaluat și impactul probabil al 
modificărilor aduse regulamentelor pentru perioada 2014-2020. Per ansamblu, s-a constatat că, în 
perioada premergătoare închiderii programelor 2007-2013, Comisia utilizase în mod eficace măsurile pe 
care le avea la dispoziție pentru a proteja bugetul UE de cheltuieli neconforme cu reglementările. 

De asemenea, pentru perioada 2007-2013, Comisia a utilizat mai mult aceste măsuri pentru a proteja 
bugetul UE, concentrându-se pe statele membre ale căror programe prezentau cele mai mari riscuri. 
Evaluarea realizată de Comisie cu privire la deficiențe și corecțiile financiare care au decurs ca urmare a 
acestor deficiențe au fost confirmate, pe fond, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

„Măsurile corective luate de Comisie exercită o presiune asupra statelor membre astfel încât acestea să 
remedieze deficiențele existente în sistemele lor de gestiune și control”, a declarat domnul Henri Grethen, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Totuși, atât măsurile preventive, cât și 
corecțiile financiare sunt legate, în general, de probleme complexe a căror soluționare necesită un interval 
de timp considerabil. Întreruperile și suspendările de plăți care rezultă în urma acestora reprezintă un risc 
financiar important pentru statele membre.”  

Curtea a constatat, de asemenea, că Comisia a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește monitorizarea 
punerii în aplicare a corecțiilor financiare. Informațiile furnizate de către statele membre cu privire la 
punerea în aplicare de către acestea a corecțiilor financiare pentru perioada 2007-2013 nu permiteau o 
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monitorizare riguroasă. La rândul său, modul în care Comisia raportează cu privire la măsurile preventive și 
la corecțiile financiare face dificilă obținerea unei imagini de ansamblu exhaustive a situației, în principal 
deoarece informațiile conexe sunt prezentate în mai multe rapoarte și documente.  

Dispozițiile normative pentru perioada 2014-2020 consolidează în mod semnificativ poziția Comisiei în ceea 
ce privește protejarea bugetului UE. Comisia dispune de puteri mai mari, iar raportarea din partea statelor 
membre cu privire la corecțiile financiare este integrată acum în pachetul anual de documente privind 
asigurarea și este examinată de către autoritățile lor de audit. Curtea consideră că aceste măsuri reprezintă 
o îmbunătățire semnificativă a modului în care este conceput sistemul. 
 
Curtea recomandă Comisiei: 

• să adopte o abordare strictă la închiderea programelor aferente perioadei 2007-2013, pentru a se 
asigura că sumele rambursate nu sunt afectate de niveluri semnificative de cheltuieli neconforme cu 
reglementările; 

• să prezinte într-un raport toate informațiile privind măsurile corective și preventive legate de 
cheltuielile din domeniul coeziunii, defalcate pe fonduri și pe state membre, și să le compare; de 
asemenea, acest raport ar trebui să indice impactul corecțiilor financiare și rata riscului rezidual; 

• să instituie, pentru perioada 2014-2020, un sistem de monitorizare integrat care să acopere atât 
măsurile preventive, cât și corecțiile financiare; 

• să utilizeze, cu efect imediat, dispozițiile semnificativ consolidate pentru perioada 2014-2020 și să 
impună corecții financiare ori de câte ori acest lucru este necesar. 
 
Note către editori 

Politica de coeziune vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, reconversia 
zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale 
pe teritoriul Uniunii Europene. Ea este principala sursă de finanțare a UE pentru investiții, reprezentând 
aproximativ 37 % din totalul cheltuielilor de la bugetul UE. Fondurile alocate acestei politici s-au cifrat la 
aproximativ 230 de miliarde de euro în perioada de programare 2000-2006, la aproximativ 346 de miliarde 
de euro în perioada 2007-2013 și la aproximativ 349 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. 

Deși Comisia rămâne răspunzătoare, în ultimă instanță, de execuția bugetului UE, gestiunea efectivă și 
controlul fondurilor și al programelor UE sunt delegate autorităților din statele membre, care selectează 
beneficiarii și distribuie fondurile. Statelor membre le revine responsabilitatea de a preveni sau de a 
detecta și a corecta erorile în primă instanță. În cazul în care constată că au fost sau că ar putea fi 
cofinanțate cheltuieli neconforme cu reglementările, Comisia poate interveni pentru a corecta cheltuielile 
deja cofinanțate sau poate preveni cofinanțarea în viitor a unor cheltuieli neconforme cu reglementările. 

Raportul special nr. 4/2017, intitulat „Protejarea bugetului UE de cheltuieli neconforme cu reglementările: 
în perioada 2007-2013, Comisia a recurs în mai mare măsură la măsuri preventive și la corecții financiare în 
cadrul politicii de coeziune”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu. 

 

 
 


