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III

(Acte pregătitoare)

CURTEA DE CONTURI

AVIZUL NR. 5/2017

referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene

(2018/C 018/01)

CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 287 alineatul (4) și articolul 322,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere solicitarea înaintată de Parlamentul European în vederea formulării unui aviz, solicitare primită la 
6 octombrie 2017,

având în vedere solicitarea înaintată de Consiliu în vederea formulării unui aviz, solicitare primită la 11 octombrie 2017,

întrucât:

(1) Partidele politice europene și fundațiile politice europene nu sunt organe înființate de Uniune în sensul 
articolului 287 alineatul (1) TFUE și, ca atare, nu fac obiectul auditului Curții. Totuși, în măsura în care acestea 
beneficiază de finanțare de la bugetul UE, Curtea are competența de a efectua audituri bazate pe examinarea 
documentelor și pe vizite la fața locului la sediile acestora, în condițiile stabilite la articolul 287 TFUE.

(2) Fondurile pe care partidele și fundațiile politice europene le primesc din alte surse decât bugetul UE nu fac în mod 
automat obiectul auditului Curții. Cu toate acestea, din cauza interacțiunii dintre finanțarea UE și finanțarea din alte 
surse, Curtea poate fi nevoită să examineze și această din urmă categorie în cadrul activității sale de audit.

(3) În contextul auditului său efectuat cu privire la conturile anuale ale UE, Curtea a verificat un număr limitat de 
operațiuni legate de partidele politice europene și de fundațiile politice europene. În 2014, Curtea a examinat 
o operațiune legată de un grant acordat unui partid politic european. În cazul a două operațiuni examinate în 2015, 
respectiv în 2016, Curtea a verificat cheltuieli efectuate și decontate de grupuri politice (2). În urma acestor controale, 
Curtea a constatat deficiențe la nivelul procedurilor de achiziții și decontări de cheltuieli neeligibile (3).
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(1) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 
al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și 
a fundațiilor politice europene [COM(2017) 481 final din 13 septembrie 2017].

(2) Grupurile politice din cadrul Parlamentului European nu fac obiectul acestei propuneri. Dispozițiile în materie de audit (numirea 
unui auditor extern independent) și procedura de descărcare de gestiune aplicabile acestora sunt similare celor aplicabile partidelor 
politice europene și fundațiilor politice europene.

(3) A se vedea punctul 10.15 din Raportul anual pe 2016, punctul 9.11 din Raportul anual pe 2015 și punctul 9.11 și caseta 9.1 din 
Raportul anual pe 2014.



(4) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene a fost introdus cu scopul 
de a spori vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și răspunderea partidelor politice europene și 
a fundațiilor politice afiliate acestora. În Avizul său nr. 1/2013 (1), Curtea a salutat îmbunătățirile pe care le propunea 
proiectul acestui regulament și a semnalat totodată mai multe aspecte de luat în considerare.

(5) La 15 iunie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție (2) în care solicită Comisiei să propună o revizuire a cadrului 
juridic existent pentru a remedia o serie de lacune ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

(6) Curtea dorește să menționeze că Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 s-a aplicat de la 1 ianuarie 2017 și că 
un prim raport privind aplicarea acestuia nu este prevăzut a fi publicat înainte de mijlocul anului 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

OBSERVAȚII GENERALE

1. La 22 octombrie 2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, 
care abrogă Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 și care prevede noi norme, printre care și cele referitoare la finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Ele privesc, în mod special, condițiile de finanțare, criteriile de 
atribuire și alocarea finanțării, donațiile și contribuțiile, finanțarea campaniilor în contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, cheltuielile rambursabile, interzicerea utilizării finanțării din partea UE în alte scopuri decât cele prevăzute în 
legislația UE, conturile, obligațiile de raportare și de audit, punerea în aplicare și controlul în ceea ce privește finanțarea din 
partea Uniunii, sancțiunile, cooperarea dintre Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene („autoritatea”), 
ordonatorul de credite al Parlamentului European și statele membre, precum și transparența. Acest regulament a început să 
se aplice de la 1 ianuarie 2017.

2. Curtea a publicat în trecut un aviz (3) cu privire la propunerile Comisiei din 2012 (4). În avizul respectiv, Curtea 
recomanda aducerea unor îmbunătățiri de reglementare în ceea ce privește donațiile, împrumuturile și contribuțiile, precum 
și în ceea ce privește condițiile de eligibilitate, conturile și obligațiile de raportare. Majoritatea punctelor semnalate au fost 
luate în considerare și incluse în varianta finală a regulamentului.

3. Pe baza rezoluției Parlamentului European (5), precum și a contribuțiilor primite din partea serviciilor acestuia și din 
partea unui număr de partide politice europene, Comisia a prezentat, la 13 septembrie 2017, propunerea sa actuală (6). 
Aceasta include un număr limitat de modificări specifice, al căror scop este, potrivit Comisiei, „să elimine lacunele, să 
îmbunătățească transparența și să asigure alocarea și cheltuirea corespunzătoare a resurselor limitate din bugetul UE” (7).

4. Propunerea abordează următoarele aspecte:

(a) „afilierea la mai multe partide”;

(b) modificarea cheii de repartizare a finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;

(c) scăderea pragului de cofinanțare;

(d) recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit;
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(1) Avizul nr. 1/2013 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene 
(JO C 67, 7.3.2013, p. 1).

(2) Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel 
european [2017/2733(RSP)].

(3) Avizul nr. 1/2013 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene.

(4) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și 
a fundațiilor politice europene [COM(2012) 499 final din 12 septembrie 2012] și propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor 
politice europene [COM(2012) 712 final din 29 noiembrie 2012].

(5) Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel 
european [2017/2733(RSP)].

(6) COM(2017) 481.
(7) A se vedea expunerea de motive, p. 4.



(e) asigurarea respectării condițiilor de înregistrare;

(f) stabilirea unei legături mai clare între partidele politice naționale și cele europene.

5. Curtea salută dispozițiile propuse care au potențialul de a îmbunătăți buna gestiune financiară, precum și răspunderea 
și transparența privind fondurile alocate partidelor politice europene și fundațiilor politice europene. Curtea formulează, de 
asemenea, unele observații cu privire la modificările referitoare la calendarul de raportare și sugerează introducerea unui 
„singur set de norme”. În schimb, Curtea consideră că chestiunea „afilierii la mai multe partide” și cea privind cheia de 
repartizare a finanțării din partea Uniunii sunt de o natură care ține de decizia politică și nu formulează așadar nicio 
observație referitor la ele.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR FORMULATE ÎN AVIZUL ANTERIOR

6. În Avizul său nr. 1/2013, Curtea și-a exprimat preocupările cu privire la existența câtorva lacune în cadrul legislativ 
care reglementează donațiile, împrumuturile, contribuțiile și sancțiunile și a subliniat, de asemenea, nevoia unei răspunderi 
mai ferme. Cea mai mare parte a problemelor semnalate au fost abordate în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În 
cele ce urmează, Curtea reiterează unele dintre punctele care nu au fost luate în considerare la momentul respectiv și pe care 
le consideră în continuare relevante.

7. În forma sa actuală, propunerea de regulament nu dă curs recomandării Curții, și anume aceea de a se reglementa în 
mod specific donațiile din partea unor persoane fizice sau juridice care furnizează bunuri și servicii instituțiilor UE sau altor 
autorități publice implicate în gestionarea fondurilor UE (1). De asemenea, ea nu include niciun fel de norme cu privire la 
donațiile către entitățile care au o legătură, directă sau indirectă, cu partidele sau cu fundațiile politice europene (2).

8. Mai mult, proiectul de regulament nu include nicio normă privind împrumuturile și termenii și condițiile în care 
acestea pot fi acordate (3).

9. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 care este în vigoare în prezent a introdus o abordare proporțională în 
ceea ce privește nivelul sancțiunilor (4) și în ceea ce privește impunerea de sancțiuni atunci când Parlamentul European sau 
Curtea sunt împiedicate să își exercite prerogativele în materie de audit (5). Cu toate acestea, propunerea de regulament nu 
dă curs recomandării Curții (6) privind eliminarea pragului maxim de 10 % din bugetul anual al partidului sau al fundației în 
cauză, care se aplică pentru stabilirea cuantumului sancțiunilor în cazul unor infracțiuni cuantificabile.

PROPUNEREA ACTUALĂ – OBSERVAȚII SPECIFICE

Cofinanțare

10. Contribuția de la bugetul UE pentru finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ia 
forma rambursării unui procentaj din costurile rambursabile (7) efectiv suportate. Conform normelor actuale, suma maximă 
care poate fi plătită nu poate depăși 85 % din aceste costuri.

11. După cum se arată în expunerea de motive a propunerii și conform explicațiilor primite de Curte din partea 
serviciilor Parlamentului European, unele partide și fundații politice europene se confruntă cu dificultăți în a obține 
contribuțiile necesare pentru a respecta pragul de cofinanțare. Această situație creează stimulente pentru recurgerea la unele 
practici discutabile, precum obținerea de împrumuturi pentru a finanța activități operaționale, ceea ce determină auditorii 
externi să semnaleze probleme legate de continuitatea activității, sau furnizarea unor contribuții în natură, a căror valoare se 
poate dovedi dificil de evaluat. Mai mult, faptul că partidele și fundațiile politice europene recurg la împrumuturi poate 
antrena riscul ca normele privind donațiile și contribuțiile să fie eludate prin primirea de împrumuturi în condiții deosebit 
de avantajoase. Pentru a remedia aceste probleme, Comisia propune reducerea pragului de cofinanțare la 10 % pentru 
partidele politice europene și la 5 % pentru fundațiile politice europene.
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(1) A se vedea punctul 5 din Avizul nr. 1/2013.
(2) A se vedea punctul 6 din Avizul nr. 1/2013.
(3) A se vedea punctul 10 din Avizul nr. 1/2013.
(4) A se vedea articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
(5) A se vedea articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
(6) A se vedea punctul 11 din Avizul nr. 1/2013.
(7) Pentru a fi considerate eligibile pentru rambursare din fondurile Uniunii, costurile trebuie să îndeplinească criteriile stabilite la 

articolul II.18 din Decizia Biroului Parlamentului European din 12 iunie 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor 
politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 205, 29.6.2017, p. 2)).



12. Curtea este de acord cu propunerea Comisiei de a atenua riscul recurgerii la practici discutabile generate de dificultăți 
în ceea ce privește respectarea pragului de cofinanțare. Cu toate acestea, pentru a descuraja și mai mult astfel de practici, este 
nevoie de consolidarea normelor privind donațiile și împrumuturile (a se vedea punctele 7 și 8).

Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și asigurarea respectării criteriilor de înregistrare

13. Propunerea clarifică faptul că ordonatorul de credite al Parlamentului European poate recupera sumele plătite în 
mod necuvenit de la persoanele care au comis activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. De 
asemenea, propunerea abilitează autoritatea să anuleze înregistrarea oricărui partid sau a oricărei fundații în cazul în care un 
partid sau o fundație nu mai respectă criteriile de înregistrare sau atunci când înregistrarea s-a bazat pe informații incorecte 
sau înșelătoare.

14. Curtea este de acord cu propunerea Comisiei întrucât are potențialul de a contribui la protecția bugetului UE. În 
vederea consolidării acestui obiectiv, Curtea reia recomandarea sa din Avizul nr. 1/2013, și anume aceea de a se elimina 
cuantumul maxim al amenzilor (a se vedea punctul 9).

Stabilirea unei legături mai clare între partidele politice naționale și cele europene

15. Pentru a îmbunătăți claritatea și transparența, Comisia propune stabilirea unei legături mai clare între partidele 
politice naționale și cele europene. Propunerea prevede următoarele: „Un partid politic european include în cererea sa 
elemente care demonstrează că partidele sale membre au publicat în permanență pe site-urile lor internet, în cursul celor 
12 luni anterioare momentului în care se depune cererea, programul politic și logoul partidului politic european, precum și 
informații […]”. Curtea salută intenția Comisiei de a îmbunătăți transparența legăturii dintre partidele politice naționale și 
cele europene, însă consideră că se va dovedi dificilă monitorizarea în practică a respectării acestei cerințe și obținerea de 
probe justificative relevante care să demonstreze „publicarea în permanență”.

Oportunitatea propunerii

16. Normele actuale au început să fie aplicabile de la 1 ianuarie 2017. Prin urmare, cererea actuală de contribuții 
financiare (1) este prima care intră sub incidența noii legislații. Potrivit Comisiei, prin această propunere se intenționează să 
se elimine unele lacune identificate în cadrul normelor anterioare, care nu au fost remediate la momentul elaborării 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Cu toate acestea, este necesară în continuare o revizuire mai detaliată 
întrucât problemele abordate nu sunt singurele semnalate de diversele părți interesate.

17. Curtea salută intenția de a se corecta orice posibilă deficiență a legislației în vigoare, însă sugerează că ar trebui, în 
general, evitată practica de a se proceda la revizuirea unei legislații la puțin timp după începerea aplicării sale numai pentru 
a se remedia un număr limitat de probleme.

Un singur set de norme

18. În prezent, Regulamentul financiar privind bugetul general al UE include, la rândul său, o serie de norme referitoare 
la contribuțiile către partidele politice europene (2). Unele dintre articolele acestuia se referă la chestiuni care sunt abordate 
și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 (3). În vederea evitării eventualelor suprapuneri și a simplificării cadrului 
legislativ, Curtea consideră că toate dispozițiile privind partidele politice europene și fundațiile politice europene ar putea fi 
grupate în cadrul unui singur set de norme.

Prezentul aviz a fost adoptat de Curtea de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 14 decembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte 
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(1) Cererea de contribuții nr. IX-2018/01 – „Contribuții în beneficiul partidelor politice europene” (2017/C 206/13).
(2) Partea II titlul VIII, intitulat „Contribuții în beneficiul partidelor politice europene”.
(3) De exemplu, chestiuni referitoare la cofinanțare, raportare și audit.
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