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Comunicat de presă

Luxemburg, 16 mai 2019

Statele membre ar trebui să își intensifice eforturile
de combatere a fraudei legate de cheltuielile în
domeniul politicii de coeziune a UE, arată Curtea de
Conturi Europeană
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, în pofida îmbunătățirilor din ultimii ani,
eforturile statelor membre ale UE de a combate frauda legată de cheltuielile în domeniul
politicii de coeziune rămân prea slabe. În opinia Curții, evaluările statelor membre cu privire la
eficacitatea măsurilor antifraudă adoptate de acestea sunt prea optimiste. Este în continuare
necesară o consolidare substanțială a acțiunilor de detectare, de reacție și de coordonare
pentru a preveni, a detecta și a descuraja în mod eficace persoanele care comit acte de fraudă.
Între 2013 și 2017 au fost identificate peste 4 000 de nereguli potențial frauduloase care afectau
interesele financiare ale UE. Acestea reprezentau aproape 1,5 miliarde de euro din sprijinul
acordat de UE, 72 % din această sumă privind politica de coeziune, inclusiv Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european. Responsabilitatea pentru
combaterea fraudei în aceste domenii revine în primul rând statelor membre.
Curtea a evaluat dacă autoritățile de management și serviciile de coordonare a luptei antifraudă
din statele membre și-au îndeplinit în mod corespunzător responsabilitățile în fiecare etapă
a procesului de gestionare antifraudă, de la prevenirea și detectarea fraudei până la reacția la
situații de fraudă, inclusiv raportarea cazurilor detectate și recuperarea fondurilor plătite în mod
necuvenit. În acest scop, Curtea a vizitat șapte state membre: Bulgaria, Franța, Ungaria, Grecia,
Letonia, România și Spania.
„Politica de coeziune constituie o treime din bugetul UE, dar reprezintă aproape 40 % din totalul
cazurilor de fraudă raportate și aproape trei sferturi din sumele totale implicate în aceste cazuri”,
a declarat domnul Henri Grethen, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport.

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 eca.europa.eu.
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„Cu toate acestea, statele membre ajung în general la concluzia că măsurile lor antifraudă
existente sunt suficient de adecvate. Curtea consideră că această concluzie este prea optimistă.”
Pentru perioada de programare 2014-2020, Curtea a constatat că autoritățile de management
evaluaseră mai bine riscul de fraudă în utilizarea fondurilor de coeziune și își îmbunătățiseră
măsurile de prevenire a fraudei. Unele dintre aceste analize nu au fost însă suficient de detaliate
și, în general, statele membre nu dispun de o politică antifraudă specifică.
Curtea subliniază, de asemenea, lipsa unor progrese semnificative în ceea ce privește detectarea
proactivă a fraudei. În plus, impactul măsurilor de prevenire și de detectare rămâne adesea
insuficient monitorizat și evaluat.
Curtea remarcă, de asemenea, că statele membre nu au fost suficient de reactive în toate
cazurile de fraudă detectate în legătură cu cheltuielile în domeniul politicii de coeziune a UE și că
măsurile corective, atunci când sunt aplicate, au un efect disuasiv limitat. Modalitățile de
raportare sunt, de asemenea, nesatisfăcătoare. Nu toate cazurile de fraudă sunt raportate, fapt
care afectează fiabilitatea ratelor de detectare a fraudelor publicate de Comisia Europeană. În
plus, suspiciunile de fraudă nu sunt comunicate în mod sistematic organelor competente, iar
coordonarea cu alte organisme antifraudă este insuficientă.
Având în vedere că sunt în curs de dezbatere norme noi pentru fondurile de coeziune pentru
perioada 2021-2027, Curtea face câteva recomandări privind modalitățile de obținere a unor
rezultate mai bune. În special, Curtea solicită statelor membre:
•

să adopte strategii și politici formale de combatere a fraudei îndreptate împotriva
fondurilor UE;

•

să consolideze evaluarea riscului de fraudă prin implicarea unor actori externi relevanți;

•

să îmbunătățească măsurile de detectare prin generalizarea utilizării instrumentelor de
analiză a datelor.

De asemenea, Curtea recomandă Comisiei Europene următoarele:
•

să monitorizeze mecanismele de reacție la situații de fraudă pentru a asigura coerența
aplicării acestora;

•

să încurajeze statele membre să extindă funcțiile propriilor servicii de coordonare a luptei
antifraudă.

Note către editori
Autoritățile de management din statele membre sunt responsabile de prevenirea, de detectarea
și de corectarea neregulilor (inclusiv a fraudei) și de recuperarea fondurilor plătite în mod
necuvenit. De asemenea, fiecare stat membru are obligația de a desemna un serviciu de
coordonare a luptei antifraudă (AFCOS) pentru a facilita cooperarea eficace și schimbul de
informații.
Potrivit Raportului Comisiei pe 2017 privind protecția intereselor financiare ale UE, neregulile
raportate de statele membre ca fiind frauduloase reprezintă 0,4 % din fondurile UE plătite în
domeniul politicii de coeziune. Această rată de detectare a fraudelor variază mult între statele
membre. În general, amploarea fraudei raportate (atât suspiciuni de fraudă, cât și fraude
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confirmate) în domeniul politicii de coeziune a UE este semnificativ mai mare decât în alte
domenii.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.
Raportul special nr. 06/2019, intitulat „Combaterea fraudei legate de cheltuielile în domeniul
politicii de coeziune a UE: autoritățile de management trebuie să consolideze detectarea, reacția
și coordonarea”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene
(eca.europa.eu).
Constatările din prezentul raport le completează pe cele din Raportul special nr. 01/2019,
intitulat „Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze”, publicat la
10 ianuarie 2019, care a acoperit gestionarea de către Comisie a riscurilor de fraudă în legătură
cu cheltuielile UE. La 29 aprilie 2019, Comisia a adoptat o nouă strategie antifraudă, care dă curs
unei serii de recomandări formulate în acest prim raport.
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