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Măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană în contextul pandemiei de COVID-19 

Curtea de Conturi Europeană a luat măsurile necesare pentru a putea oferi în continuare un serviciu eficace de audit 
public în UE și pentru a publica în timp util rapoarte de audit, avize și documente de analiză pe perioada pandemiei de 
COVID-19, în măsura în care acest lucru este posibil în astfel de momente dificile. În același timp, ne arătăm toată 
recunoștința față de toți cei care depun eforturi pentru a salva vieți și a combate pandemia, în Luxemburg, în UE și în 
restul lumii. De asemenea, ne menținem angajamentul de a sprijini politica aplicată de guvernul luxemburghez în 
vederea protejării sănătății publice. Depunem eforturi pentru a atenua efectele crizei sanitare actuale asupra 
personalului nostru și am luat măsuri de precauție pentru a reduce la minimum riscul pentru angajații noștri și pentru 
familiile acestora. 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 16 aprilie 2020 

Costurile punerii în aplicare a politicii de 
coeziune a UE sunt relativ scăzute, dar 
informațiile sunt insuficiente pentru a se estima 
economiile aduse de simplificare  
Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) constituie principalele politici de 
investiții ale UE, dar implementarea lor generează costuri administrative. Potrivit unui raport 
publicat de Curtea de Conturi Europeană, aceste costuri administrative sunt relativ scăzute în 
comparație cu alte fonduri similare ale UE și cu programe similare finanțate la nivel internațional. 
Datele colectate cu privire la costuri erau însă insuficiente pentru a se evalua impactul simplificării 
normelor UE aplicabile fondurilor din cadrul politicii de coeziune.  

Politica de coeziune a UE vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, 
reconversia zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării pe teritoriul Uniunii 
Europene. Cheltuielile efectuate în acest domeniu reprezintă în jur de 37 % din totalul cheltuielilor 
de la bugetul UE, cifrându-se la 352 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. 

Politica de coeziune este pusă în aplicare prin intermediul unor programe operaționale, după ce 
Comisia a adoptat propunerea în care statul membru precizează cum urmează să fie cheltuite 
fondurile UE și fondurile naționale alocate programelor respective. Gestiunea și controlul propriu-
zise sunt apoi delegate autorităților statelor membre. Statele membre pot solicita sprijin financiar 
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din partea bugetului UE cu titlu de „asistență tehnică” pentru toate activitățile necesare executării 
unui program, inclusiv pentru costurile aferente cu personalul. 

„Informațiile privind costurile administrative pe care le implică programele finanțate de UE ar trebui 
să fie complete și să fie făcute publice pentru a le demonstra cetățenilor noștri că politicile sunt puse 
în aplicare în mod eficient”, a declarat domnul Pietro Russo, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de acest audit. „Constatările și concluziile noastre au relevanță pentru perioada de 
programare 2021-2027, precum și pentru creșterea eficacității sistemelor de gestiune și de control 
din statele membre.” 

Conform constatărilor Curții, costurile administrative pe care le implică implementarea fondurilor 
din cadrul politicii de coeziune a UE sunt relativ scăzute în comparație cu alte programe europene și 
internaționale de finanțare. Curtea a concluzionat însă că datele subiacente cu privire la costuri nu 
fuseseră colectate de Comisie în mod complet, consecvent și coerent, ceea ce a făcut dificilă 
utilizarea lor, de exemplu, pentru a evalua impactul simplificării normelor UE asupra costurilor 
administrative aferente executării programelor. Pentru perioada 2014-2020, Comisia a estimat, de 
exemplu, că introducerea unui număr de măsuri de simplificare ar trebui să conducă la reduceri ale 
costurilor administrative. În schimb, statele membre au afirmat, în cadrul unui sondaj efectuat de 
Curte, că preconizau o creștere a acestor costuri. În acest sens, Curtea face observația că este posibil 
ca economiile în materie de costuri estimate ca urmare a măsurilor de simplificare pentru 
perioadele 2014-2020 și 2021-2027 să nu fie obținute, întrucât impactul final depinde în mare 
măsură de practicile administrative naționale sau regionale.  

Curtea recomandă Comisiei să identifice potențiale economii suplimentare evaluând practicile 
administrative adoptate de statele membre, în strânsă cooperare cu acestea, și să monitorizeze dacă 
aceste economii de costuri estimate se materializează. 

 

Note către editori  
Politica de coeziune este structurată în jurul a trei dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și 
Fondul social european (FSE). Aceste trei fonduri fac obiectul unor norme comune, sub rezerva unor 
excepții prevăzute în regulamentul specific aplicabil fiecărui fond. Pentru perioada de 
programare 2014-2020, există 391 de programe operaționale, care sunt încă în curs de 
implementare. 

Curtea examinează cu regularitate domeniul politicii de coeziune. Printre publicațiile sale recente pe 
această temă se numără Documentul de analiză nr. 03/2019: „Alocarea către statele membre 
a finanțării aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027” și Documentul de analiză 
nr. 08/2019: „Asigurarea performanței în domeniul coeziunii”. 

Raportul special nr. 07/2020 intitulat „Punerea în aplicare a politicii de coeziune: costuri relativ 
scăzute, dar informații insuficiente pentru evaluarea economiilor aduse de simplificare” este publicat 
pe site-ul Curții în 23 de limbi.  
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