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În temeiul dispozițiilor articolului 287 alineatele (1) și (4) TFUE, ale articolului 258 din
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE)
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și
a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
precum și ale articolului 43 din Regulamentul (UE) 2018/1877 al Consiliului din
26 noiembrie 2018 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de
dezvoltare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/323,

Curtea de Conturi a Uniunii Europene, în ședințele sale din 8 iulie 2021 și 15 iulie 2021,
a adoptat

RAPOARTELE ANUALE
privind exercițiul financiar 2020
Aceste rapoarte, însoțite de răspunsurile instituțiilor la observațiile Curții, sunt transmise
autorităților responsabile de acordarea descărcării de gestiune, precum și celorlalte instituții.

Membrii Curții de Conturi sunt:
Klaus-Heiner LEHNE (președinte), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM,
Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ȘTEFAN,
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek
OPIOLA
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Introducere generală
0.1. Curtea de Conturi Europeană este o instituție1 a Uniunii Europene (UE) și

auditorul extern al finanțelor UE 2. În această calitate, Curtea acționează ca gardian
independent al intereselor financiare ale tuturor cetățenilor Uniunii, contribuind în
special la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Mai multe informații cu privire la
activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în rapoartele sale anuale de activitate,
în rapoartele speciale, în documentele de analiză și în avizele privind texte legislative
noi sau actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea financiară 3.

0.2. Bugetul general al UE se adoptă anual de către Consiliul Uniunii Europene și

Parlamentul European. Raportul anual al Curții, alături de alte produse ale Curții, după
caz, furnizează o bază pentru procedura de descărcare de gestiune, prin care
Parlamentul, la recomandarea Consiliului, decide dacă Comisia Europeană și-a
îndeplinit în mod satisfăcător responsabilitățile bugetare. La data publicării sale,
raportul anual este trimis parlamentelor naționale din statele membre, Parlamentului
European și Consiliului.

0.3. Raportul anual pe 2020 al Curții este structurat și de această dată în două părți

separate. Partea care urmează se referă la fiabilitatea conturilor consolidate ale UE și la
legalitatea și regularitatea operațiunilor. Cea de a doua parte acoperă raportul privind
performanța bugetului UE, prezentând situația la sfârșitul anului 2020 4.

0.4. Partea centrală a raportului o constituie declarația de asigurare cu privire la

fiabilitatea conturilor consolidate ale UE și la legalitatea și regularitatea operațiunilor.
Declarația este completată cu aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de
activitate al UE.

1

Curtea de Conturi Europeană a fost înființată ca instituție prin articolul 13 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, cunoscut și sub numele de Tratatul de la Maastricht (JO C 191,
29.7.1992, p. 1). Ea a fost însă instituită inițial prin Tratatul de la Bruxelles, în 1977, ca noul
organism comunitar destinat să îndeplinească funcția de audit extern (JO L 359, 31.12.1977,
p. 1).

2

Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (JO C 326,
26.10.2012, p. 169).

3

Aceste documente sunt disponibile pe site-ul web al Curții: www.eca.europa.eu.

4

„Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul
anului 2020”.
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0.5. Această parte a raportului este structurată după cum urmează:
—

capitolul 1 conține declarația de asigurare, la care se adaugă o sinteză a
rezultatelor auditului Curții cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și
regularitatea operațiunilor, care acoperă și informațiile Comisiei cu privire la
regularitate, și un rezumat al abordării de audit utilizate de Curte;

—

capitolul 2 prezintă analiza Curții cu privire la gestiunea bugetară și financiară;

—

capitolul 3 prezintă constatările Curții cu privire la veniturile UE;

—

capitolele 4-9 prezintă, pentru principalele rubrici din cadrul financiar multianual
(CFM) 5 2014-2020, rezultatele testelor efectuate de Curte cu privire la legalitatea
și regularitatea operațiunilor, precum și o examinare a rapoartelor anuale de
activitate ale Comisiei, a elementelor sistemelor sale de control intern și a altor
dispoziții în materie de guvernanță.

0.6. Întrucât nu există situații financiare separate pentru diferitele rubrici din CFM,

concluziile pentru fiecare capitol nu constituie o opinie de audit. Capitolele respective
se concentrează mai degrabă asupra unor aspecte importante specifice fiecăreia dintre
rubricile din CFM.

0.7. Curtea urmărește să își prezinte observațiile într-un mod clar și concis. Nu se

poate însă evita întotdeauna utilizarea unor termeni specifici UE sau politicilor și
bugetului său ori a unui jargon specific domeniilor contabilității și auditului. Curtea a
publicat, pe site-ul său, un glosar conținând explicații pentru cea mai mare parte a
acestor termeni specifici 6. Termenii definiți în glosar figurează cu litere cursive la prima
lor apariție în fiecare capitol.

5

Curtea nu raportează separat cu privire la rubrica 6 („Compensări”) sau la cheltuieli din
afara CFM. În ceea ce privește rubrica 3 (Securitate și cetățenie) și rubrica 4 (Europa în
lume), analizate la capitolele 7 și, respectiv, 8, Curtea nu furnizează o apreciere specifică.

6

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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0.8. Este responsabilitatea Curții, în calitatea sa de auditor extern, să își facă

cunoscute constatările de audit și să formuleze concluziile necesare astfel încât să
furnizeze o evaluare independentă și imparțială a fiabilității conturilor UE și a legalității
și regularității operațiunilor. Restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de
COVID-19 au împiedicat Curtea, aproape fără excepție, să efectueze controale la fața
locului. Majoritatea activităților au fost desfășurate prin examinări documentare și prin
interviuri de la distanță cu entitățile auditate. Deși neefectuarea de controale la fața
locului poate crește riscul de nedetectare, probele obținute i-au permis Curții să își
finalizeze activitatea și să tragă concluzii cu privire la aceasta.

0.9. Răspunsurile Comisiei (sau, după caz, ale altor instituții și organisme ale UE) la
observațiile Curții sunt prezentate odată cu acest raport.

10

Capitolul 1
Declarația de asigurare și informații în sprijinul acesteia
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Declarația de asigurare a Curții de
Conturi Europene prezentată
Parlamentului European și Consiliului –
raportul auditorului independent
Opinie

I. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene (UE), aprobate de Comisie la
30 iunie 2021, care cuprind situațiile financiare consolidate 1 și rapoartele
privind execuția bugetară 2 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020;
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în conformitate cu
prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

II. În opinia Curții, conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul

încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a Uniunii la 31 decembrie 2020, precum și
rezultatele operațiunilor acesteia, fluxurile sale de numerar și modificările în
structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate
cu dispozițiile Regulamentului financiar și cu normele contabile bazate pe
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel
internațional.

1

Situațiile financiare consolidate cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația
fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a
principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative (inclusiv raportarea
pe segmente).

2

Rapoartele privind execuția bugetară includ și notele explicative.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea veniturilor

III. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.
Cheltuielile
Opinie contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor

IV. În opinia Curții, având în vedere importanța aspectului descris în secțiunea
„Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor”,
cheltuielile acceptate în conturile aferente exercițiului încheiat la
31 decembrie 2020 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.
Baza pentru opinie

V. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de

audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care
revin Curții în temeiul acestor standarde și coduri sunt descrise mai detaliat în
secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Totodată,
Curtea a respectat cerințele de independență și a îndeplinit obligațiile etice care îi
revin în conformitate cu Codul etic pentru profesioniștii contabili al Consiliului
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili. Curtea consideră că
probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a sta la
baza opiniei sale.
Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor

VI. Nivelul de eroare global estimat de Curte pentru cheltuielile acceptate în

conturile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 este de 2,7 %. O
proporție importantă din aceste cheltuieli, și anume mai mult de jumătate, este
afectată de un nivel semnificativ de eroare. Este vorba aici în principal de cheltuieli
bazate pe rambursare, pentru care nivelul de eroare este estimat la 4,0 %. În cea
mai mare parte din cauza unei majorări suplimentare a cheltuielilor de la rubrica
Coeziune, aceste cheltuieli au crescut la 87,2 miliarde de euro în 2020,
reprezentând 59,0 % din populația auditată de Curte 3. Efectele erorilor constatate
de Curte sunt prin urmare atât semnificative, cât și generalizate în rândul
cheltuielilor acceptate aferente exercițiului.

Aspecte-cheie ale auditului
Curtea a evaluat datoria privind pensiile și alte beneficii ale angajaților

15

VII. Bilanțul UE includea o datorie privind pensiile și alte beneficii ale angajaților
în sumă de 116,0 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2020, care reprezenta
peste o treime din valoarea totală de 313,5 miliarde de euro a pasivelor din 2020.

VIII. Cea mai mare parte a acestei datorii privind pensiile și alte beneficii ale

angajaților este legată de Sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți
ai Uniunii Europene și se ridică la 100,7 miliarde de euro. Datoria înregistrată în
conturi este o estimare a valorii actuale a plăților viitoare preconizate pe care UE
va trebui să le facă pentru a se achita de obligațiile pe care le are privind pensiile.

IX. Plata prestațiilor prevăzute de acest sistem de pensii este în sarcina

bugetului Uniunii. UE nu a creat un fond de pensii specific pentru a acoperi
costurile viitoarelor obligații privind pensiile, dar statele membre garantează
colectiv plata prestațiilor respective și funcționarii contribuie cu o treime din
costul finanțării sistemului. Eurostat calculează această datorie anual, în numele
contabilului Comisiei, utilizând parametri precum profilul de vârstă și speranța de
viață a funcționarilor UE, precum și ipoteze privind condițiile economice viitoare.
Parametrii și ipotezele utilizate sunt evaluate și de consilierii actuariali ai Comisiei.

X. Creșterea datoriei privind pensiile în 2020 se explică în principal prin scăderea
ratei nominale de actualizare, care este afectată de o reducere a ratelor dobânzii
la nivel mondial 4. Acesta este principalul factor care a contribuit la o creștere de
98 % a datoriei privind pensiile între 2014 și 2020, de la 50,9 miliarde de euro la
100,7 miliarde de euro 5.

XI. Cea de a doua componentă ca volum a datoriei privind pensiile și alte

beneficii ale angajaților este datoria estimată a UE față de Sistemul comun de
asigurări de sănătate (JSIS), în valoare de 12,9 miliarde de euro la sfârșitul
exercițiului 2020. Această datorie este legată de costurile cu asistența medicală
pentru membrii personalului UE care trebuie plătite în perioadele de după
încetarea activității (excluzând contribuțiile acestora).

XII. Ca parte a auditului, Curtea evaluează ipotezele actuariale utilizate pentru

aceste sisteme și evaluarea rezultată. Evaluarea Curții se bazează pe activitatea
desfășurată de un expert actuarial extern independent. Curtea verifică datele de
bază utilizate pentru calcule, parametrii actuariali și calcularea datoriei. De
asemenea, se examinează prezentarea datoriilor în bilanțul consolidat și în notele
la situațiile financiare consolidate.

3

Mai multe informații în acest sens sunt furnizate la punctele 1.21-1.26 din Raportul anual
pe 2020 al Curții.

4

Conturile anuale ale UE pentru exercițiul financiar 2020, nota 2.9.

5

Prezentată în perioada 2014-2020 în nota 2.9 la conturile consolidate ale UE.
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XIII. Curtea concluzionează că estimarea valorii globale a datoriei privind

pensiile și alte beneficii ale angajaților, așa cum figurează ea în bilanțul consolidat,
prezintă o imagine fidelă și fiabilă a situației. Curtea va continua să evalueze
modul de calcul al acestei datorii semnificative, inclusiv fiabilitatea datelor
subiacente, contribuind astfel la monitorizarea continuă asigurată de Comisie cu
privire la această chestiune.
Curtea a evaluat principalele estimări de la sfârșitul exercițiului prezentate în
conturi

XIV. La sfârșitul exercițiului 2020, valoarea estimată a cheltuielilor eligibile

efectuate de beneficiari, dar care nu fuseseră încă raportate, era de 107,8 miliarde
de euro (la sfârșitul exercițiului 2019: 105,7 miliarde de euro). Aceste sume au fost
contabilizate cu titlu de cheltuieli înregistrate în avans 6.

XV. La sfârșitul exercițiului 2020, suma estimată care nu fusese utilizată de

instrumentele financiare în gestiune partajată și de schemele de ajutor și care era
recunoscută în conturile UE se ridica la 7,2 miliarde de euro (la sfârșitul
exercițiului 2019: 6,9 miliarde de euro), ea fiind inclusă în bilanț la categoria „Alte
avansuri acordate statelor membre”.

XVI. Pentru a evalua aceste estimări de la sfârșitul exercițiului, Curtea a

examinat sistemul instituit de Comisie pentru calculele aferente separării
exercițiilor financiare cu scopul de a asigura corectitudinea și exhaustivitatea
acestuia în direcțiile generale în care sunt efectuate cele mai multe plăți. În cursul
activității de audit desfășurate pe un eșantion de facturi și de plăți de
prefinanțare, Curtea a examinat calculele relevante pentru separarea exercițiilor
financiare, astfel încât să abordeze riscul ca valoarea cheltuielilor înregistrate în
avans să fie prezentată eronat. Au fost solicitate explicații suplimentare de la
serviciile contabile ale Comisiei în legătură cu metodologia generală utilizată
pentru aceste estimări.

XVII. Curtea concluzionează că estimarea valorii globale a cheltuielilor

înregistrate în avans și a altor avansuri acordate statelor membre este prezentată
în mod fidel în bilanțul consolidat.

6

Acestea includ 64,4 miliarde de euro reprezentând cheltuieli înregistrate în avans în partea
de pasive a bilanțului și 43,4 miliarde de euro înregistrate în partea de active a bilanțului,
care reduc valoarea prefinanțărilor.
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Curtea a examinat activele și sumele corespunzătoare veniturilor (din alte tipuri
de tranzacții decât cele de schimb) generate de procesul de retragere a Regatului
Unit

XVIII. La 1 februarie 2020, Regatul Unit a încetat să mai fie stat membru al UE.
În urma încheierii Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice („Acordul de retragere”) între cele două părți, Regatul Unit s-a angajat să
își onoreze toate obligațiile financiare care îi revin în temeiul cadrelor financiare
multianuale precedente în legătură cu calitatea sa de membru al UE. În perioada
de tranziție, care s-a încheiat la 31 decembrie 2020, Regatul Unit a continuat să
contribuie la bugetul UE și să primească bani din acesta, ca și cum ar fi fost un stat
membru.

XIX. După încheierea perioadei de tranziție, o serie de alte obligații reciproce

care revin UE și Regatului Unit dau naștere unor datorii și creanțe pentru UE.
Aceste obligații trebuie să fie reflectate în conturile anuale ale UE. Comisia a
estimat că, la data bilanțului, Regatul Unit datora Uniunii Europene 49,6 miliarde
de euro, iar Uniunea Europeană datora Regatului Unit 2,1 miliarde de euro. Prin
urmare, la data bilanțului, conturile UE prezentau o creanță netă de 47,5 miliarde
de euro datorată de Regatul Unit.

XX. Ca parte a procedurilor sale normale de audit, Curtea a discutat cu Comisia

calendarul, exactitatea și caracterul complet al activelor și al sumelor
corespunzătoare veniturilor recunoscute. Curtea a recalculat sumele în cauză, le-a
reconciliat cu evidențele subiacente și a verificat dacă ipotezele utilizate erau
adecvate.

XXI. Concluzia Curții a fost că estimările corespunzătoare activelor și veniturilor
totale recunoscute în legătură cu procesul de retragere a UE sunt prezentate în
mod fidel în conturile anuale consolidate. Curtea va continua să supravegheze
îndeaproape aceste sume.

Curtea a evaluat impactul pe care l-au avut asupra conturilor măsurile legate de
pandemia de COVID-19

XXII. Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Comisia a mobilizat resurse

substanțiale pentru a consolida sectoarele de sănătate publică din statele membre
și pentru a atenua impactul socioeconomic al crizei în Uniunea Europeană.
Măsurile luate au inclus finanțare pentru achiziționarea de materiale medicale de
urgență, o mai mare flexibilitate în utilizarea sprijinului financiar din fondurile
structurale și de investiții europene și acordarea de împrumuturi în condiții
favorabile pentru statele membre. Efectele financiare ale acestor inițiative au avut
un impact important asupra situațiilor financiare.
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XXIII. Ca parte a procedurilor sale normale de audit, Curtea a auditat activele,
pasivele, veniturile și cheltuielile UE, inclusiv pe cele legate de măsurile luate de
Comisie. Concluzia Curții este că acestea sunt prezentate în mod fidel în conturile
anuale consolidate.

Alte aspecte

XXIV. Conducerea este responsabilă de prezentarea „altor informații”. Acest

termen înglobează secțiunea „Principalele realizări ale exercițiului”, dar nu și
conturile consolidate sau raportul Curții cu privire la acestea din urmă. Opinia
exprimată de Curte cu privire la conturile consolidate nu acoperă aceste alte
informații, iar Curtea nu formulează niciun fel de concluzie în materie de asigurare
cu privire la acestea. În contextul auditului său referitor la conturile consolidate,
Curtea are responsabilitatea de a lua cunoștință de aceste alte informații și de a
analiza dacă ele prezintă inconsecvențe semnificative cu conturile consolidate sau
cu informațiile pe care le-a obținut în cadrul auditului ori dacă ele comportă alte
denaturări semnificative. În cazul în care concluzionează că celelalte informații
prezintă denaturări semnificative, ea are obligația de a raporta acest lucru. Curtea
nu are nimic de semnalat în acest sens.
Responsabilitățile conducerii

XXV. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar,

conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor
consolidate ale UE pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public
acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea,
implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea
are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile
financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu
dispozițiile (acte legislative, reglementări, principii, norme și standarde) care le
reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor UE aparține Comisiei (articolul 317 TFUE).

XXVI. În procesul de întocmire a conturilor consolidate, conducerea este

responsabilă de evaluarea capacității Uniunii Europene de a-și continua
activitatea, prezentând aspectele relevante și utilizând principiul contabil al
continuității activității, cu excepția cazului în care intenționează să lichideze
entitatea sau să oprească operațiunile sau nu are nicio altă soluție realistă decât
aceea de a face acest lucru.

XXVII. Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare
financiară al UE.
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XXVIII. Conform Regulamentului financiar (titlul XIII), contabilul Comisiei

trebuie să prezinte, în scopul auditului, conturile consolidate provizorii ale UE
până la data de 31 martie a exercițiului următor și apoi pe cele finale până la data
de 31 iulie. Conturile provizorii ar trebui să ofere deja o imagine corectă și fidelă a
situației financiare a UE. Prin urmare, este absolut necesar ca toate elementele din
conturile provizorii să fie prezentate sub formă de calcule finale, astfel încât
Curtea să se poată achita de sarcina sa în conformitate cu (titlul XIII din)
Regulamentul financiar și în termenele prevăzute. Eventualele modificări
efectuate în conturile finale față de conturile provizorii ar trebui să rezulte, în mod
normal, numai ca urmare a observațiilor Curții.
Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor consolidate și al
operațiunilor subiacente

XXIX. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă

referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul
conturilor consolidate ale UE și la conformitatea operațiunilor subiacente
conturilor cu legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului
European și Consiliului, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de
asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare
ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul a detectat neapărat toate
cazurile de denaturări sau de neconformități semnificative care pot exista. Acestea
pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi
semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea influența, în
mod individual sau agregat, deciziile economice luate pe baza acestor conturi
consolidate.

XXX. În ceea ce privește veniturile, examinarea efectuată de Curte cu privire la

resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată și pe venitul național brut
are drept punct de plecare agregatele macroeconomice pe baza cărora acestea
sunt calculate și presupune evaluarea sistemelor Comisiei de prelucrare a acestor
agregate până la primirea contribuțiilor din partea statelor membre și până la
înregistrarea acestora în conturile consolidate. În ceea ce privește resursele proprii
tradiționale, Curtea examinează conturile autorităților vamale și analizează fluxul
taxelor până la momentul încasării sumelor de către Comisie și al înregistrării lor în
conturi.

XXXI. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți

la momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate.
Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (cu excepția plăților în avans) la
momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate după ce
destinatarul fondurilor a furnizat probe cu privire la utilizarea lor corespunzătoare,
iar instituția sau organismul a acceptat aceste probe prin validarea și închiderea
plății în avans, lucru care poate să aibă loc abia în unul dintre exercițiile ulterioare.
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XXXII. Curtea își exercită raționamentul profesional și își păstrează
scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:

(a) Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor
consolidate și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități
semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste
denaturări sau neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că
rezultă din erori. Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să
abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate
pentru a sta la baza opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau
neconformități semnificative cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat
decât cele în care denaturările sau neconformitățile semnificative sunt
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, fals, omisiuni
intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern. În consecință,
există un risc mai mare ca astfel de situații să nu fie detectate.
(b) Curtea ia în considerare controlul intern relevant pentru audit în vederea
elaborării de proceduri de audit adecvate, dar nu în scopul exprimării unei
opinii cu privire la eficacitatea controlului intern.
(c) Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de
conducere și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor
aferente de informații realizate de către aceasta.
(d) Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de
către conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și
determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine
semnificativă din cauza unor evenimente sau condiții care ar putea genera
îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea.
În cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra
prezentărilor aferente din conturile consolidate sau, în cazul în care aceste
prezentări sunt neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se
bazează pe probele de audit obținute până la data raportului său. Cu toate
acestea, evenimente sau condiții ulterioare pot determina entitatea să nu își
mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
(e) Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor
consolidate, inclusiv toate prezentările de informații, precum și măsura în
care conturile consolidate reflectă în mod fidel operațiunile și evenimentele
subiacente.
(f)

Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile
financiare ale entităților care fac parte din sfera de consolidare a Uniunii
Europene cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturile consolidate
și la operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de
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coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga
responsabilitate pentru opinia sa de audit.

XXXIII. Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată a

auditului și programarea acestuia în timp, precum și constatările principale ale
auditului, inclusiv constatările cu privire la eventuale deficiențe semnificative ale
controlului intern.

XXXIV. Dintre aspectele discutate cu Comisia și cu alte entități auditate,

Curtea stabilește care au fost chestiunile cele mai importante pentru auditul
conturilor consolidate și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului
pentru perioada curentă. Curtea descrie aceste aspecte în raportul său, cu
excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a
aspectului respectiv sau cu excepția cazului în care, în circumstanțe extrem de
rare, Curtea consideră că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul său
deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile pentru interesul public
vor fi depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

15 iulie 2021

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg
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Introducere
Rolul Curții de Conturi Europene

1.1. Curtea de Conturi Europeană este auditorul independent al Uniunii Europene.
În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 7, Curtea:
(a) formulează o opinie cu privire la conturile UE;
(b) verifică dacă bugetul UE este utilizat în conformitate cu legile și reglementările
aplicabile;
(c) raportează cu privire la economia, eficiența și eficacitatea cheltuielilor UE 8; și
(d) prezintă avize cu privire la propunerile legislative care au un impact financiar.

1.2. Activitățile pe care le desfășoară în vederea declarației de asigurare (activități

explicate în anexa 1.1) îi permit Curții să se achite de îndeplinirea celui dintâi și a celui
de al doilea dintre obiectivele menționate mai sus. Curtea prezintă aspectele legate de
performanță ale execuției bugetare (economia, eficiența și eficacitatea cheltuielilor)
într-o secțiune separată a raportului său anual 9. Considerate în ansamblu, activitățile
de audit ale Curții aduc totodată o contribuție semnificativă la avizele pe care instituția
le elaborează cu privire la propunerile legislative.

1.3. Acest capitol al raportului anual:
(a) prezintă contextul declarației de asigurare, la care se adaugă o trecere în revistă a
constatărilor și concluziilor Curții cu privire la fiabilitatea conturilor și la
regularitatea operațiunilor, inclusiv cu privire la informațiile Comisiei referitoare
la regularitate;

7

Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (JO C 326,
26.10.2012, p. 47).

8

A se vedea glosarul: buna gestiune financiară.

9

Aceste aspecte sunt prezentate în „Raportul Curții de Conturi Europene privind
performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2020” și în rapoartele speciale legate
de performanță.
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(b) include informații cu privire la cazurile de suspiciune de fraudă pe care Curtea le
comunică OLAF și cu privire la auditurile Curții vizând acțiunile UE de combatere a
fraudei;
(c) prezintă o sinteză a abordării de audit a Curții (a se vedea anexa 1.1).

1.4. Restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au

împiedicat Curtea, aproape fără excepție, să efectueze controale la fața locului, să
obțină documente originale, să intervieveze personalul auditat față în față și să verifice
existența fizică a realizărilor finanțate de UE. Prin urmare, cea mai mare parte a
activității a constat în examinări documentare și în interviuri de la distanță cu entitățile
auditate. Deși neefectuarea de controale la fața locului poate crește riscul de
nedetectare 10, probele pe care le-a obținut de la entitățile auditate i-au permis Curții
să își finalizeze activitatea și să tragă concluzii cu privire la aceasta.

Sumele cheltuite de UE constituie un instrument important
pentru atingerea obiectivelor urmărite în cadrul politicilor

1.5. Cheltuielile UE reprezintă un instrument important pentru atingerea

obiectivelor de politică, dar nu sunt singurul mijloc de care dispune Uniunea. Printre
alte măsuri importante utilizate în acest scop se numără legiferarea, precum și dreptul
la libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor în întreaga
Uniune. În 2020, cheltuielile UE s-au ridicat la 173,3 miliarde de euro 11, reprezentând
1,1 % din venitul național brut combinat al statelor membre ale UE plus Regatul Unit 12
(a se vedea caseta 1.1).

10

Riscul de nedetectare se referă la posibilitatea ca auditorul să nu detecteze o abatere care
nu a fost corectată de controalele interne ale entității.

11

A se vedea conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2020 – rapoarte privind execuția bugetară și note explicative – secțiunea 4.3
intitulată „CFM: Execuția creditelor de plată”.

12

VNB-ul combinat al statelor membre ale UE plus Regatul Unit, conturile anuale pe 2020 ale
Comisiei Europene – anexa A – Venituri, cheltuielile publice ale UE-27 (a se vedea
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/).
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Caseta 1.1
Cheltuielile UE în 2020, ca procent din venitul național brut (VNB) și
din totalul cheltuielilor publice

100 %

Venitul național brut al UE-27 + UK*
15 480 de miliarde de euro

46 %**

Cheltuieli publice ale UE-27
7 119 miliarde de euro

1,1 %
Cheltuielile din bugetul UE
173 de miliarde de euro
* VNB-ul combinat al statelor membre ale UE plus Regatul Unit, având în vedere faptul că această
țară a contribuit în 2020 la bugetul UE la fel ca orice alt stat membru.
** Ca proporție din venitul național brut al UE-27 (fără Regatul Unit), cheltuielile publice ale UE-27
ar reprezenta 54 %.
Sursa: pentru venitul național brut al statelor membre: conturile anuale ale Comisiei Europene
pentru exercițiul 2020 – anexa A – Venituri; pentru cheltuielile publice ale statelor membre:
Eurostat – conturile naționale anuale; pentru cheltuielile UE: Comisia Europeană – conturile anuale
consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020.

1.6. Fondurile UE sunt vărsate beneficiarilor fie sub forma unor plăți unice/tranșe

anuale, fie sub forma unei serii de plăți efectuate în cadrul unor scheme de cheltuieli
multianuale. Plățile din bugetul UE pentru 2020 au inclus plăți unice, plăți intermediare
și plăți finale în valoare de 134,6 miliarde de euro, la care se adaugă 38,7 miliarde de
euro sub formă de plăți de prefinanțare. După cum se arată în caseta 1.2, cea mai
mare parte din bugetul UE a fost alocată domeniului Resurse naturale, urmat de
Coeziune și de Competitivitate.
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Caseta 1.2
Plățile efectuate în 2020 pentru fiecare rubrică din cadrul financiar
multianual (CFM)
Plăți

Competitivitate
24,1 (13,9 %)
Instrumente speciale
1,1 (0,6 %)
Administrație
10,3 (6,0 %)

(în miliarde de euro)

Coeziune
59,5 (34,3 %)

173,3

miliarde
de euro

Europa în lume
11,4 (6,6 %)
Securitate și cetățenie
6,3 (3,7 %)

Rubrica 1a din CFM
Rubrica 1b din CFM
Rubrica 2 din CFM
Rubrica 3 din CFM
Rubrica 4 din CFM
Rubrica 5 din CFM
Rubrica 9 din CFM

Resurse naturale
60,6 (34,9 %)

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
Coeziune economică, socială și teritorială („Coeziune”)
Resurse naturale
Securitate și cetățenie
Europa în lume
Administrație
Instrumente speciale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Constatările de audit privind exercițiul
financiar 2020
Fiabilitatea conturilor
Conturile nu erau afectate de denaturări semnificative

1.7. Constatările Curții privesc conturile consolidate ale Uniunii Europene13

(denumite în continuare „conturile”) pentru exercițiul financiar 2020. Conturile au fost
primite, împreună cu scrisoarea cuprinzând declarațiile contabilului, la 1 iulie 2021,
înainte de data-limită pentru prezentarea acestora în conformitate cu prevederile
Regulamentului financiar 14. Conturile sunt însoțite de o secțiune intitulată „Principalele
realizări ale exercițiului”, care include analiza situațiilor financiare 15. Opinia de audit pe
care o exprimă Curtea nu acoperă și această secțiune. Totuși, în conformitate cu
standardele de audit, Curtea a evaluat dacă aceasta concordă cu informațiile
prezentate în conturi.

13

Conturile consolidate cuprind:
(a) situațiile financiare consolidate, care includ bilanțul (care prezintă activele și pasivele
la sfârșitul exercițiului), situația performanței financiare (în care sunt recunoscute
veniturile și cheltuielile aferente exercițiului), situația fluxurilor de numerar (care
indică modul în care modificările produse în conturi afectează numerarul și
echivalentele de numerar), situația modificărilor în structura activelor nete, precum și
notele la aceste situații financiare;
(b) rapoartele privind execuția bugetară, care tratează veniturile și cheltuielile aferente
exercițiului respectiv, precum și notele la aceste rapoarte.

14

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului (JO L 193, 30.7.2018,
p. 1).

15

A se vedea Îndrumarea 2 privind practica recomandată (RPG 2) – „Situațiile financiare:
discuție și analiză”, emisă de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate
pentru Sectorul Public (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB).
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1.8. Conturile publicate de Comisie indică un total al pasivelor, la

31 decembrie 2020, de 313,4 miliarde de euro, în timp ce totalul activelor se ridica la
280,0 miliarde de euro. Diferența de 33,4 miliarde de euro reprezenta activele nete
(negative), care includ rezervele și partea de cheltuieli deja efectuate de UE până la
31 decembrie care trebuie să fie finanțată de bugetele viitoare. Rezultatul economic
pentru exercițiul 2020 a fost de 57,4 miliarde de euro.

1.9. În urma auditului său, Curtea a constatat că conturile nu au fost afectate de
denaturări semnificative. Ca element suplimentar, rezultatele obținute de Curte cu
privire la gestiunea financiară și bugetară a fondurilor UE sunt prezentate în
capitolul 2.

Aspectele-cheie ale auditului cu privire la situațiile financiare pentru
2020

1.10. Aspectele-cheie ale auditului sunt acele chestiuni care, pe baza

raționamentului profesional al Curții, au avut cea mai mare importanță pentru auditul
situațiilor financiare din perioada avută în vedere. Aceste aspecte au fost abordate în
contextul auditului realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în ansamblu și în
vederea formulării opiniei privind situațiile respective, însă Curtea nu formulează o
opinie separată cu privire la aceste aspecte. Curtea raportează cu privire la aspectecheie ale auditului ca parte a declarației sale de asigurare.

Regularitatea operațiunilor

1.11. Curtea a examinat veniturile și cheltuielile UE pentru a evalua dacă acestea

au fost colectate și cheltuite în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
Rezultatele auditului Curții privind veniturile sunt prezentate în cadrul capitolului 3, iar
rezultatele auditului privind cheltuielile sunt prezentate în capitolele 4-9.
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Auditul Curții acoperă operațiunile de venituri și de cheltuieli subiacente
conturilor

1.12. În ceea ce privește veniturile, Curtea a obținut asigurarea necesară pentru
opinia sa de audit prin evaluarea anumitor sisteme-cheie selectate, completată cu
teste efectuate pe operațiuni. Eșantionul de operațiuni examinate a fost conceput
astfel încât să fie reprezentativ pentru toate sursele de venituri, care cuprind trei
categorii de resurse proprii și veniturile provenite din alte surse (a se vedea
punctele 3.2-3.3).

1.13. Pentru partea de cheltuieli, Curtea a definit un eșantion reprezentativ de

728 de operațiuni. Acestea cuprind transferuri de fonduri de la bugetul UE către
destinatarii finali ai cheltuielilor UE [a se vedea punctele (11) și (12) din anexa 1.1].
Testele efectuate de Curte cu privire la aceste operațiuni au contribuit la declarația sa
de asigurare și la estimarea proporției de operațiuni neconforme din ansamblul
populației de audit, în cadrul cheltuielilor cu risc ridicat și al celor cu risc scăzut (a se
vedea punctul 1.18), precum și pentru fiecare rubrică din CFM pentru care Curtea
prezintă o apreciere specifică (rubricile 1a, 1b, 2 și 5).

1.14. Populația auditată de Curte în 2020 pentru a testa veniturile s-a ridicat la

174,3 miliarde de euro (a se vedea caseta 3.1 și punctul 3.4). În cazul cheltuielilor,
această populație a fost de 147,8 miliarde de euro. Aceste sume includ atât contribuții
din partea Regatului Unit, cât și plăți către acesta, în conformitate cu condițiile descrise
în acordul de retragere 16.

1.15. Caseta 1.3 prezintă populația auditată de Curte – defalcată în următoarele

categorii: plăți unice, intermediare (dacă au fost acceptate de Comisie) și finale,
prefinanțări validate și închise și cheltuieli care au făcut obiectul unor decizii anuale de
acceptare a conturilor – în comparație cu cheltuielile UE per rubrică din CFM [a se
vedea punctul (11) din anexa 1.1].

16

Articolul 135 alineatul (1) din Acordul de retragere prevede că „[p]entru exercițiile 2019 și
2020, în conformitate cu partea a patra, Regatul Unit contribuie și participă la execuția
bugetelor Uniunii.”
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Caseta 1.3
Comparație între populația auditată de Curte (147,8 miliarde de
euro) și cheltuielile UE (173,3 miliarde de euro) pentru fiecare rubrică
din CFM în 2020
(în miliarde de euro)
0

10

20

Competitivitate
24,1
16,3

Coeziune

30

40

50

60

Barele superioare corespund plăților.
Barele inferioare corespund populației auditate de Curte.

59,5(*)
48,4

Resurse naturale
60,6
60,3

Securitate și cetățenie
6,3
3,1

Europa în lume
11,4
9,2

Administrație
10,3
10,4

Instrumente speciale
1,1
0,1

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale

Plăți de prefinanțare [inclusiv plăți în avans
către instrumente de inginerie financiară,
către FEIS, către agenții și către Garanția
pentru acțiunea externă]

Decizie anuală de acceptare a conturilor
(perioada de programare 2014-2020)

Prefinanțări validate și închise (inclusiv plăți
din fonduri fiduciare pentru rubrica 4 din
CFM și plăți din 2017 și din 2018 pentru
programe operaționale închise în 2019 în
cadrul rubricii 1b din CFM)

În cazul rubricii Coeziune, cuantumul de 58,3 miliarde de euro al prefinanțărilor include plăți
intermediare din perioada 2014-2020 legate de cheltuieli în valoare de 47,2 miliarde de euro care
nu au fost încă acceptate de Comisie (a se vedea caseta 5.1).
(*)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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1.16. Caseta 1.4 arată că rubrica Resurse naturale are cea mai mare pondere în

populația globală examinată de Curte (40,8 %), urmată de Coeziune (32,8 %) și de
Competitivitate (11,0 %).

Caseta 1.4
Imagine de ansamblu a populației de audit de 147,8 miliarde de euro
utilizate de Curte pentru exercițiul 2020, per rubrică din CFM
Populația auditată
Competitivitate
16,3 (11,0 %)
Instrumente speciale
0,1 (0,1 %)
Administrație
10,4 (7,0 %)
Europa în lume
9,2 (6,2 %)

(în miliarde de euro)
Coeziune
48,4 (32,8 %)

147,8

miliarde
de euro

Securitate și
cetățenie
3,1 (2,1 %)

Resurse naturale
60,3 (40,8 %)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Anumite tipuri de cheltuieli continuă să fie afectate de erori

1.17. În ceea ce privește regularitatea veniturilor și a cheltuielilor UE, principalele
constatări de audit ale Curții au fost următoarele:

(a) În cazul veniturilor, ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de eroare
nu era semnificativ. Sistemele legate de venituri care au fost examinate de Curte
erau, în general, eficace. Cu toate acestea, principalele controale interne privind
resursele proprii tradiționale (RPT) pe care Curtea le-a evaluat în anumite state
membre și închiderea ciclului de verificare a VNB pe care Curtea a evaluat-o la
nivelul Comisiei erau doar parțial eficace, din cauza unor deficiențe persistente (a
se vedea punctele 3.9-3.17). De asemenea, au fost identificate deficiențe
semnificative la nivelul controalelor efectuate de statele membre în vederea
reducerii deficitului de colectare a taxelor vamale, deficiențe în legătură cu care
UE trebuie să ia măsuri. Aceste deficiențe nu afectează opinia de audit a Curții cu
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privire la venituri, deoarece nu se referă la operațiunile subiacente conturilor, ci
mai degrabă la riscul ca resursele proprii tradiționale să fie incomplete. Recentul
raport special al Curții privind controalele vamale a recomandat îmbunătățiri în
acest domeniu (a se vedea punctele 3.18 și 3.19)17.
(b) În cazul cheltuielilor, probele de audit ale Curții indică faptul că nivelul global de
eroare era semnificativ, situându-se la 2,7 % 18 (a se vedea caseta 1.5). Domeniul
coeziunii este cel care contribuie în cea mai mare măsură la acest nivel, cu 41,8 %,
urmat de Resurse naturale (29,3 %), de Competitivitate (15,5 %) și de Europa în
lume (8,1 %). Există în continuare un nivel semnificativ de eroare în cadrul
cheltuielilor cu risc ridicat, care se bazează în principal pe rambursarea costurilor
(a se vedea punctele 1.18 și 1.21-1.22). Aceste cheltuieli reprezentau 59,0 % din
populația auditată de Curte.

17

A se vedea Raportul special nr. 04/2021: „Controalele vamale: armonizarea insuficientă
afectează interesele financiare ale UE”.

18

Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din cadrul
populației se situează între 1,8 % și 3,6 % (limita inferioară, respectiv superioară a nivelului
de eroare).
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Caseta 1.5
Nivelul de eroare estimat (2016-2020)
Interval de
încredere de
95 %

Limita superioară a nivelului de eroare
Nivelul de eroare estimat de Curte
Limita inferioară a nivelului de eroare

6%

4%

4,0 %
3,4 %

3,1 %
2%

2,4 %
2,2 %
1,4 %

0%

2016

2017

3,4 %

2,6 %
1,8 %

2018

3,6 %

2,7 %
1,8 %

2019

3,6 %

2,7 %

Pragul de semnificație
de 2,0 %

1,8 %

2020

O eroare este definită de Curte ca fiind o sumă de bani care nu ar fi trebuit să fie plătită de la
bugetul UE. Erorile se produc atunci când fondurile nu sunt utilizate în conformitate cu legislația UE
relevantă, neservind deci scopului preconizat de Consiliu și de Parlamentul European la momentul
adoptării legislației respective, sau atunci când fondurile nu sunt utilizate în conformitate cu
normele naționale specifice.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Complexitatea normelor și modul în care fondurile UE sunt debursate au
un impact asupra riscului de eroare

1.18. În urma analizei realizate de Curte cu privire la riscuri pe baza rezultatelor
auditurilor precedente și a unei evaluări a sistemelor de control și de gestiune,
populația de operațiuni subiacente examinată a fost împărțită în cheltuieli cu risc
scăzut și cheltuieli cu risc ridicat, în vederea selectării unui eșantion reprezentativ.
—

19

Riscul de eroare este mai mic pentru cheltuielile care sunt reglementate de norme
simplificate. Acest tip de cheltuieli înglobează în principal cheltuielile bazate pe
drepturi la plată 19, în cazul cărora beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite
condiții, adesea simple.

Cheltuielile bazate pe drepturi la plată includ cheltuielile administrative.
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—

Riscul de eroare este ridicat pentru cheltuielile care fac obiectul unor norme
complexe. Acest lucru este în special valabil în cazul plăților bazate pe
rambursare: pentru a primi astfel de plăți, beneficiarii trebuie să declare costurile
eligibile pe care le-au suportat. În acest scop, pe lângă faptul că trebuie să
demonstreze că au desfășurat o activitate eligibilă pentru sprijin, beneficiarii
trebuie să furnizeze elemente justificative cu privire la costurile rambursabile pe
care le-au suportat. În acest sens, ei trebuie să respecte, adesea, norme complexe
referitoare la cheltuielile a căror rambursare poate fi solicitată (eligibilitate) și la
modul în care costurile pot fi suportate în mod corespunzător (normele privind
achizițiile publice sau normele în materie de ajutoare de stat).

1.19. Pentru 2020, Curtea a constatat, din nou, că cheltuielile cu risc scăzut nu au

fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, în timp ce cheltuielile cu risc ridicat
rămâneau afectate de un nivel semnificativ de eroare. Rezultatele auditului privind
exercițiul 2020 confirmă, așadar, evaluarea Curții și clasificarea în funcție de risc
utilizată de aceasta, reflectând faptul că modul în care sunt debursate fondurile are un
impact asupra riscului de eroare.

1.20. Caseta 1.6 și punctele 1.21-1.30 oferă mai multe informații cu privire la
populația cu risc ridicat și la erorile identificate în cadrul acesteia.
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Caseta 1.6
Defalcare a populației de audit pentru 2020 în cheltuieli cu risc scăzut
și cheltuieli cu risc ridicat
Cheltuieli cu risc ridicat

87,2 miliarde
de euro

59,0 % din populația
auditată de Curte
Nivelul de eroare estimat
4,0 %

Cheltuieli cu risc scăzut

60,6 miliarde
de euro

41,0 % din populația
auditată de Curte
Nu sunt afectate de un
nivel semnificativ
de eroare

Pragul de semnificație de 2 %
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

O parte importantă din populația de audit a Curții este afectată de un nivel
semnificativ de eroare

1.21. Cheltuielile cu risc ridicat reprezintă 59,0 % din populația auditată de Curte și

ponderea lor a crescut în comparație cu anul trecut, când reprezentau aproximativ
53,1 %. Ponderea mai mare a cheltuielilor cu grad ridicat de risc observată pentru acest
an se datorează în mare parte unei noi creșteri cu 20,0 miliarde de euro a populației de
audit din domeniul coeziunii. Caseta 1.7 arată că domeniul Coeziune are cea mai mare
pondere în populația cu risc ridicat (48,4 miliarde de euro), urmat de Resurse naturale
(18,8 miliarde de euro) și de Competitivitate (10,3 miliarde de euro).

1.22. Ținând seama de rezultatele testelor pe care le-a efectuat cu privire la

cheltuielile cu risc ridicat de la toate rubricile din CFM, Curtea estimează că nivelul de
eroare pentru acest tip de cheltuieli este de 4,0 % (în 2019, acest nivel a fost de 4,9 %),
depășind deci pragul de semnificație de 2,0 % (a se vedea caseta 1.6).
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Caseta 1.7
Defalcare, per rubrică din CFM, a cheltuielilor cu risc ridicat

Toate cheltuielile

Cheltuielile cu risc ridicat,
per rubrică din CFM

(în miliarde de euro)

Coeziune: 48,4

Cu risc
scăzut
60,6
(41,0 %)

Cu risc
ridicat
87,2
(59,0 %)

Resurse naturale: 18,8
Competitivitate: 10,3
Europa în lume: 7,4
Securitate și cetățenie: 2,2
Instrumente speciale: 0,1

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.23.

Coeziune (capitolul 5): cheltuielile din acest domeniu sunt executate
în principal prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de
coeziune și al Fondului social european. Predominante sunt plățile bazate pe
rambursare, care, în opinia Curții, prezintă un risc ridicat. Principalele tipuri de erori
identificate și cuantificate de Curte constau în proiecte și cheltuieli neeligibile și în
încălcări ale normelor pieței interne (în special, nerespectarea normelor în materie de
ajutoare de stat), la care se adaugă lipsa unor documente justificative esențiale.

1.24.

Resurse naturale (capitolul 6): pentru domeniile de cheltuieli identificate
de Curte ca prezentând un risc ridicat (dezvoltare rurală, măsuri de piață, pescuit,
mediu și acțiuni în domeniul climei), cu o pondere de aproximativ 31 % din plățile de la
această rubrică, Curtea a constatat din nou un nivel semnificativ de eroare. Cheltuielile
din aceste domenii iau în principal forma rambursărilor. Costurile neeligibile, erorile
administrative și lipsa de documente justificative esențiale sunt cele mai frecvente
erori constatate în acest domeniu al resurselor naturale.
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1.25.

Competitivitate (capitolul 4): la fel ca în anii precedenți în acest
domeniu, cheltuielile pentru cercetare (Orizont 2020 și PC7, Al șaptelea programcadru) prezintă un risc ridicat și constituie principala sursă de eroare. Erorile de la
nivelul cheltuielilor pentru cercetare includ diferite categorii de costuri neeligibile (în
special, costuri directe cu personalul și alte costuri directe), lipsa unor documente
justificative esențiale și lipsa unei piste de audit.

1.26.

Europa în lume (capitolul 8): cheltuielile din acest domeniu se bazează
în cea mai mare parte pe rambursarea costurilor și acoperă acțiunile externe finanțate
de la bugetul UE. Toate tipurile de cheltuieli din cadrul acestei rubrici sunt considerate
ca având un grad ridicat de risc, cu excepția plăților de sprijin bugetar, care reprezintă
aproximativ 19 % din total. Majoritatea erorilor constatate în acest domeniu se referă
la lipsa unor documente justificative esențiale, la nerespectarea normelor privind
achizițiile publice, la costuri care nu au fost efectiv suportate și la costuri neeligibile.
Erorile legate de eligibilitate continuă să fie cele care contribuie în cea mai mare
măsură la nivelul de eroare estimat pentru cheltuielile cu risc ridicat

1.27. Ca și în anii precedenți, Curtea descrie în detaliu mai jos tipurile de erori

detectate în cadrul cheltuielilor cu risc ridicat, dat fiind că acestea continuă să prezinte
un nivel semnificativ de eroare. Caseta 1.8 prezintă contribuția fiecărui tip la nivelul de
eroare estimat pentru 2020 în cazul cheltuielilor cu risc ridicat, alături de estimările
pentru perioada 2016-2019.
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Caseta 1.8
Contribuția diferitor tipuri de erori la nivelul de eroare estimat
pentru 2020 în cazul cheltuielilor cu risc ridicat
2016

2017

2018

2019

100 %

2020

11,4 %

Erori ale Comisiei și ale
organismelor intermediare și alte
erori

18,7 %

Plăți pentru care nu au fost
furnizate documente justificative

20,8 %

Erori grave în procedurile de
achiziție publică, în procedurile de
acordare a granturilor și în
ajutoarele de stat

4,0 %

80 %

60 %

Proiecte/activități neeligibile sau
beneficiari neeligibili

40 %

45,1 %

20 %

Includerea de costuri neeligibile în
declarațiile de cheltuieli

0%

4,8 %

3,7 %

4,5 %

4,9 %

4,0 % Nivelul de eroare estimat pentru cheltuielile cu risc ridicat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.28. Curtea a continuat să identifice și în 2020 erori legate de eligibilitate, care au

avut o contribuție semnificativă, de 65,9 % (74 % în 2019) la nivelul de eroare pe care la estimat pentru cheltuielile cu risc ridicat, în special în domeniile Competitivitate,
Coeziune și Resurse naturale. Dintre aceste erori, costurile neeligibile incluse în
declarațiile de cheltuieli au contribuit cu 45,1 %, iar proiectele, activitățile sau
beneficiarii neeligibili, cu 20,8 %.

1.29. Pe lângă acestea, au fost identificate erori legate de încălcarea normelor în

materie de ajutoare de stat în domeniul Coeziune și de încălcarea normelor privind
achizițiile publice în domeniile Competitivitate și Europa în lume. Aceste erori au
contribuit cu 18,7 % la nivelul de eroare estimat de Curte pentru cheltuielile cu risc
ridicat (20 % în 2019).
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1.30. Mai mult, în 2020, proporția din nivelul de eroare estimat reprezentată de

plăți pentru care nu fuseseră furnizate documente justificative esențiale a crescut
semnificativ față de 2019, în special în domeniile Europa în lume și Competitivitate.
Aceste erori au contribuit cu 11,4 % (4 % în 2019) la nivelul de eroare estimat de Curte
pentru cheltuielile cu risc ridicat.
Curtea nu a detectat un nivel semnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor cu risc
scăzut

1.31. În ceea ce privește cheltuielile cu risc scăzut, care au reprezentat 41,0 % din

populația auditată, Curtea concluzionează că nivelul de eroare estimat se situează sub
pragul de semnificație fixat de Curte la 2,0 %, la fel ca în exercițiile 2018 și 2019.
Cheltuielile cu risc scăzut includ în principal plățile bazate pe drepturi la plată și
cheltuielile administrative (a se vedea caseta 1.9). Plățile bazate pe drepturi la plată
includ ajutoarele directe pentru fermieri (Resurse naturale – capitolul 6), bursele
pentru studenți și bursele de cercetare (Competitivitate – capitolul 4) și sprijinul
bugetar acordat țărilor terțe (Europa în lume – capitolul 8). Cheltuielile administrative
acoperă, în principal, salariile și pensiile funcționarilor publici ai UE (Administrație –
capitolul 9).

Caseta 1.9
Defalcare, per rubrică din CFM, a cheltuielilor cu risc scăzut
Cheltuielile cu risc scăzut,
per rubrică din CFM

(în miliarde de euro)

Toate cheltuielile

Cu risc
ridicat
87,2
(59,0 %)

Cu risc
scăzut
60,6
(41,0 %)

Resurse naturale: 41,6

Administrație: 10,4
Competitivitate: 6,0
Europa în lume: 1,7
Securitate și cetățenie: 0,9

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Informațiile Comisiei cu privire la regularitate

1.32. Comisia este cea responsabilă în ultimă instanță de execuția bugetului UE,
indiferent de modul de gestiune (gestiune directă, indirectă sau partajată). Ea dă
seamă pentru acțiunile sale prin intermediul a trei rapoarte care sunt incluse în
„pachetul integrat de raportare financiară” 20:
(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene;
(b) raportul anual privind gestiunea și performanța bugetului UE (denumit în
continuare „raportul anual privind gestiunea și performanța”);
(c) raportul privind măsurile adoptate în urma descărcării de gestiune pentru
exercițiul financiar anterior.

Rata de eroare estimată de Comisie se situează în partea inferioară a
intervalului calculat de Curte

1.33. În raportul anual privind gestiunea și performanța, Comisia prezintă, pentru

operațiunile subiacente conturilor aferente exercițiului 2020, o evaluare cu privire la
riscul la momentul plății 21. Acest risc reprezintă estimarea Comisiei cu privire la suma
care, în momentul plății, a fost debursată fără să fie respectate normele aplicabile.
Acest concept se apropie cel mai mult de nivelul de eroare estimat de Curte.

1.34. Caseta 1.10 prezintă cifrele Comisiei cu privire la riscul la momentul plății în

raport cu intervalul în care se situează nivelul de eroare estimat de Curte. Riscul la
momentul plății este estimat de Comisie pentru 2020 la 1,9 %, valoare care se situează
sub nivelul de eroare de 2,7 % estimat de Curte (2,7 % în 2019) și se află în partea
inferioară a intervalului calculat de Curte, care variază între 1,8 % și 3,6 %.
Punctele 1.35-1.39 conțin informații cu privire la factorii care contribuie la diferența
dintre aceste cifre.

20

https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting2019_en

21

Articolul 247 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul financiar prevede că
raportul anual privind gestiunea și performanța trebuie să includă o estimare a nivelului de
eroare în cheltuielile Uniunii.
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Caseta 1.10
Comparație între estimarea Comisiei cu privire la riscul la momentul
plății și nivelul de eroare estimat de Curte
Curtea de Conturi Europeană:
nivelul de eroare estimat

Limita superioară a nivelului de eroare
Interval de
încredere de 95 %

Comisia: riscul la momentul plății

Nivelul de eroare estimat de Curte
Limita inferioară a nivelului de eroare

6%

4%
3,1 %
2,4 %

2%

1,7 %

2,6 %
1,7 %

2,7 %

2,7 %
2,1 %

1,7 %

Pragul de semnificație de
2,0 %
1,9 %

0%

2016

2017

2018

2019

2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Există în continuare probleme legate de procesul de elaborare a
raportului anual privind gestiunea și performanța și de informațiile
privind regularitatea comunicate în acest raport

1.35. Raportul anual privind gestiunea și performanța sintetizează principalele

informații privind controlul intern și gestiunea financiară menționate în rapoartele
anuale de activitate ale diferitelor direcții generale ale Comisiei 22. Responsabilitatea
pentru aceste rapoarte urmează modul în care sunt împărțite responsabilitățile în
cadrul mecanismelor de guvernanță ale Comisiei. Directorii generali sunt responsabili
pentru fiabilitatea informațiilor furnizate în rapoartele lor anuale de activitate, dar
colegiul comisarilor este cel care adoptă raportul anual privind gestiunea și
performanța și își asumă deci, în ultimă instanță, responsabilitatea pentru elaborarea
raportului și pentru informațiile prezentate în acesta.

1.36. Pentru a sprijini colegiul în această procedură, Direcția Generală Buget

(DG BUDG) și Secretariatul General examinează informațiile din rapoartele anuale de
activitate ale celorlalte direcții generale și le utilizează ca bază pentru raportul anual
22

Astfel cum se prevede la articolul 247 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar.
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privind gestiunea și performanța. De asemenea, acestea informează Consiliul pentru
gestiunea corporativă (Corporate Management Board – CMB), într-o notă comună, cu
privire la rezultatele examinării efectuate 23. Deși joacă un rol principal în elaborarea
raportului anual privind gestiunea și performanța, DG BUDG și Secretariatul General nu
beneficiază de instrucțiuni detaliate cu privire la conținutul și sfera raportului și nici cu
privire la examinarea aferentă a rapoartelor anuale de activitate ale altor direcții
generale. Emiterea unor astfel de instrucțiuni ar ajuta colegiul să se asigure că
informațiile prezentate în raportul anual sunt relevante și fiabile.

1.37. Anul trecut, Curtea a semnalat probleme legate de riscul la momentul plății,

care este prezentat separat pentru diferitele domenii de politică în rapoartele anuale
de activitate respective și ca cifră agregată în raportul anual privind gestiunea și
performanța 24. Curtea a constatat că aceste estimări erau afectate de rolul special al
Comisiei, așa cum este reflectat în metodologia acesteia, și de deficiențe la nivelul
controalelor ex post. Problemele semnalate priveau auditurile ex post realizate de
Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei (domeniul Competitivitate), controalele
desfășurate de statele membre și reflectate în statisticile lor de control (domeniul
Resurse naturale), verificările efectuate de autoritățile de audit din statele membre
(domeniul Coeziune) și studiul comandat anual cu privire la rata de eroare reziduală
(domeniul Europa în lume). Curtea consideră că aceste probleme există în continuare și
afectează estimarea riscului care există la momentul plății. Problemele respective sunt
prezentate mai în detaliu în capitolul 4, unde se arată că rata pentru domeniul
Competitivitate este posibil să fie în continuare subestimată, în capitolul 5, unde
Curtea consideră că cifra prezentată pentru domeniul Coeziune este o rată minimă, și
în capitolul 8, unde se observă faptul că problemele identificate de Curte sunt de
natură să contribuie la o subestimare a ratei pentru domeniul Europa în lume.

23

Consiliul pentru gestiunea corporativă asigură coordonarea, supravegherea, consilierea și
orientarea strategică cu privire la aspectele legate de managementul corporativ. Membrii
săi sunt directorii generali responsabili cu bugetul, resursele umane și securitatea și
directorul general al Serviciului juridic. Consiliul raportează președintelui Comisiei și
comisarului (comisarilor) responsabil(i) cu bugetul, resursele umane și administrația și
întocmește un raport anual adresat colegiului.

24

A se vedea caseta 1.11 din Raportul anual pe 2019 al Curții.
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1.38. Caseta 1.11 conține o comparație între nivelul de eroare estimat de Curte și

estimările Comisiei pentru acele rubrici din CFM pentru care Curtea furnizează o
apreciere specifică 25.

Caseta 1.11
Comparație între nivelul de eroare estimat de Curte pentru 2020 și
riscul la momentul plății estimat de Comisie pentru rubricile din
CFM(*)
Curtea de Conturi Europeană:
nivelul de eroare estimat
Comisia: riscul la momentul plății
Competitivitate
(**)

Limita superioară a nivelului de eroare

Interval de
încredere de

Nivelul de eroare estimat de Curte

95 %

Coeziune
(***)

Limita inferioară a nivelului de eroare

Resurse naturale
(*****)

8%

6%

4%

2%

3,9 %

3,5 %
2,4 %
1,6 %

2,0 %

1,9 %

Pragul de semnificație
de 2,0 %

0%

Pentru rubrica Administrație, nici Comisia și nici Curtea nu au constatat un nivel semnificativ de
eroare.
(**)
Direcții generale și servicii din cadrul Comisiei: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC,
FISMA, TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA și DEFIS. Unele direcții generale se ocupă de
mai multe rubrici din CFM (EACEA și INEA).
(***)
Direcțiile generale EMPL, REGIO, REFORM și INEA din cadrul Comisiei.
(****)
Direcțiile generale AGRI, CLIMA, ENV și MARE din cadrul Comisiei.
(**)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

25

Întrucât Comisia nu prezintă în raportul anual privind gestiunea și performanța o cifră
globală pentru riscul la momentul plății în cazul rubricii 1a din CFM (Competitivitate), pe
care Comisia o împarte în două domenii de politică, Curtea a trebuit să grupeze cifrele
prezentate de Comisie în rapoartele anuale de activitate.
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1.39. Comparația arată că, pentru aceste trei domenii de politică, cifrele Comisiei

sunt mai mici decât estimările Curții. Curtea a constatat următoarele:
—

pentru Competitivitate, estimarea de 1,6 % a riscului la momentul plății pentru
această rubrică din CFM, calculată de Curte pe baza informațiilor incluse în
raportul anual privind gestiunea și performanța, este inferioară intervalului
calculat de Curte pentru nivelul de eroare estimat (a se vedea punctul 4.37);

—

pentru Coeziune, estimarea Comisiei pentru această rubrică din CFM este de
2,4 %, ceea ce confirmă faptul că nivelul de eroare pentru acest domeniu de
politică este semnificativ. Estimarea Comisiei se situează în jumătatea inferioară a
intervalului calculat de Curte, sub nivelul de eroare estimat de aceasta (a se vedea
punctul 5.58);

—

pentru Resurse naturale, estimarea Comisiei cu privire la riscul la momentul plății
(1,9 %) este ușor inferioară nivelului estimat de Curte și se încadrează în intervalul
calculat de aceasta (a se vedea punctul 6.38).

Modul în care Comisia raportează cu privire la corecțiile financiare și la
recuperări este complex și nu întotdeauna clar

1.40. În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia furnizează în raportul

anual privind gestiunea și performanța informații cu privire la măsurile preventive și
corective menite să protejeze bugetul de cheltuieli ilegale sau neconforme cu
reglementările. Deși raportul subliniază importanța acestor măsuri, Curtea a constatat
că modul în care sunt prezentate corecțiile financiare și recuperările efective este
complex și nu întotdeauna clar.
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1.41. Raportul anual privind gestiunea și performanța prezintă mai multe

cuantumuri diferite ale corecțiilor financiare și ale recuperărilor efective. În funcție de
etapa în care se află, corecțiile sau recuperările pot fi „confirmate” (ceea ce înseamnă
doar că s-a luat o decizie de corecție sau de recuperare) sau „executate” (ceea ce
înseamnă că suma constatată a fost efectiv aplicată și înregistrată în conturile
Comisiei). În funcție de stadiul procesului de control în care au loc, corecțiile sau
recuperările pot fi ex ante (și anume deduceri înainte de efectuarea plății) sau ex post
(și anume, corecții după efectuarea plății). Raportul privind gestiunea și performanța
face distincție și între corecții financiare implicând „înlocuiri”, care permit statelor
membre, în domeniul coeziunii, să retragă cheltuielile neconforme și să declare
cheltuieli noi, și „corecții financiare nete”, în cazul cărora înlocuirea nu este posibilă și
sumele sunt restituite la bugetul UE. Din cauza tuturor acestor distincții, este extrem
de dificil să se obțină o imagine clară cu privire la cuantumul cheltuielilor neconforme
care au fost corectate și, în cele din urmă, restituite la bugetul UE.

1.42. Caseta 1.12, care prezintă componența corecțiilor financiare și a

recuperărilor efective comunicate în raportul anual privind gestiunea și performanța
pe 2020, ilustrează această complexitate.
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Caseta 1.12
Corecțiile financiare și recuperările raportate de Comisie în raportul
anual privind gestiunea și performanța pentru 2020
NU

Corecțiile financiare și recuperările raportate de
Comisie în raportul anual privind gestiunea și
performanța pentru 2020

DA

(în milioane de euro)

Corecții financiare și
recuperări confirmate

Corecții financiare și
recuperări executate

898

1 098

Executate?

Măsuri preventive

Măsuri corective

301

797

Ex post?
0

0

186

110

5

0

C

D

E

F

A B

Corecții nete sau recuperări?
0

240

A

B

0

Înlocuiri

Corecții nete și
recuperări

240

557

0

0 0

C D

E F

Corecții financiare nete
impuse statelor membre

90

A
B
C
D
E
F

Politica agricolă
Politica de coeziune
Politici interne
Politici externe
Administrație
Instrumente speciale

Numai corecțiile
financiare și recuperările
„executate” au fost
aplicate și înregistrate în
conturile Comisiei
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31

7

0

0

4

A

B

C

D E

F

Cheltuieli neconforme
returnate la bugetul UE
de către statul membru

După ce Comisia a
efectuat plățile, se mai
pot lua doar „măsuri
corective”

Sunt restituite de statul
membru sau de
destinatarul final numai
corecțiile „nete” și
recuperările

Recuperări de la
destinatarii finali

467

415

4

38 10 0

0

A

B

C

F

D

E

Plăți necuvenite
recuperate de la
destinatarii finali

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului anual privind gestiunea și performanța
pe 2020.
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1.43. În 2020, valoarea corecțiilor executate raportate (1 098 de milioane de euro)

este mult mai mică decât în 2019 (2 885 de milioane de euro). Potrivit Comisiei,
această scădere se explică prin rambursarea unor corecții din anii anteriori, în
domeniul agriculturii, în urma unor hotărâri ale Curții de Justiție, precum și prin rata
ridicată de închidere a programelor operaționale 2007-2013 din domeniul coeziunii.
Corecțiile nete și recuperările executate de Comisie în 2020 (și anume suma colectată
și, în cele din urmă, corectată) s-au ridicat la 557 de milioane de euro. Această sumă se
referă în principal la ani anteriori (recuperări care merg înapoi până în 2005) și la
perioade de programare din trecut (corecții nete care merg înapoi până în
perioada 1994-1999). În domeniul coeziunii, până la sfârșitul anului 2020 nu fuseseră
încă efectuate corecții financiare nete pentru perioada de programare 2014-2020.
Recuperările efectuate în 2020 în ceea ce privește cheltuielile din același an (2020) au
vizat politici interne și externe și s-au ridicat la 1,4 milioane de euro.
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Curtea transmite către OLAF cazurile în
care există suspiciuni de fraudă
1.44. Constituie fraudă orice act sau omisiune intenționată legat(ă) de utilizarea
sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, de
nedivulgarea informațiilor solicitate și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor
UE 26. Frauda aduce atingere sau poate aduce atingere intereselor financiare ale UE.

1.45. Responsabilitatea principală pentru prevenirea și detectarea fraudelor revine

atât conducerii, cât și persoanelor responsabile pentru guvernanța unei entități.
Articolul 325 TFUE stipulează obligația UE și a statelor membre de a combate frauda și
alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

1.46. În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană nu are

mandatul de a investiga cazuri în care există suspiciuni de fraudă împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene. Curtea ia în considerare riscul de fraudă înainte de a
începe audituri [a se vedea punctele (27)-(29) din anexa 1.1) și procedează la
reexaminări periodice ale procedurilor sale. Curtea transmite către OLAF orice
suspiciune de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală care afectează interesele
financiare ale UE, suspiciune pe care o identifică în cursul activității sale de audit
(inclusiv în cursul celei legate de performanță) sau care reiese din informații
comunicate direct Curții de către părți terțe. OLAF examinează apoi aceste cazuri,
decide dacă să deschidă sau nu o investigație și cooperează, după caz, cu autoritățile
statului membru respectiv.

1.47. Parchetul European (EPPO) creat în 2017 este un organism independent al

Uniunii Europene, cu competența de a-i investiga, de a-i urmări în justiție și de a-i
trimite în judecată pe autorii de infracțiuni împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda,
corupția sau frauda transfrontalieră gravă în materie de TVA. În iunie 2021, Curtea a

26

Articolul 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din
5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale
Uniunii prin mijloace de drept penal.
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început să coopereze cu Parchetul European în baza unui acord administrativ încheiat
între cele două organizații 27.

1.48. În 2020, Curtea a raportat către OLAF șase cazuri de suspiciuni de fraudă

constatate în cursul auditurilor sale (nouă cazuri în 2019). OLAF a deschis
șase investigații în legătură cu aceste cazuri.

1.49. Cazurile de suspiciune de fraudă pe care Curtea le-a detectat în cadrul

activității sale pentru 2020 și pe care le-a raportat către OLAF erau legate cel mai
frecvent de suspiciuni de creare artificială a condițiilor necesare pentru a primi
finanțare din partea UE, de declararea unor costuri care nu îndeplineau criteriile de
eligibilitate, de utilizarea grantului în alte scopuri decât cele permise sau de nereguli
privind achizițiile. Pe baza informațiilor rezultate din activitățile de audit ale Curții din
perioada 2011-2020, OLAF a recomandat recuperarea unei sume totale de 536 de
milioane de euro în legătură cu 37 de cazuri 28.

1.50. Pe lângă raportarea către OLAF, Curtea acoperă aspecte legate de fraudă și în

capitolele din prezentul raport anual (a se vedea punctele 5.45-5.47 și 8.28, precum și
recomandarea 8.3), în care se face referire la deficiențe în materie în activitatea
autorităților de audit și în studiile privind rata de eroare reziduală. În plus, Curtea
acoperă frauda în cadrul unor audituri separate. Ea a publicat în 2019 un raport special
privind măsurile antifraudă în ceea ce privește cheltuielile UE 29 și un raport referitor la
combaterea fraudei legate de cheltuielile UE în domeniul coeziunii 30. În prezent,
Curtea desfășoară audituri pentru a examina dacă Comisia a luat măsuri adecvate în
legătură cu frauda legată de cheltuielile aferente politicii agricole comune (PAC) și cu
conflictele de interese în cadrul gestiunii partajate (PAC și politica de coeziune).

27

Articolele 99, 103 și 110 din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din
12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce
privește instituirea Parchetului European (EPPO).

28

Informațiile sunt furnizate de OLAF și nu fac obiectul unei examinări de către Curte.

29

Raportul special nr. 01/2019: „Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să
se acționeze”.

30

Raportul special nr. 06/2019: „Combaterea fraudei legate de cheltuielile în domeniul
politicii de coeziune a UE: autoritățile de management trebuie să consolideze detectarea,
reacția și coordonarea.”
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Concluzii
1.51. Principala funcție a prezentului capitol este de a veni în sprijinul opiniei de
audit prezentate în declarația de asigurare. Rezultatele auditului aferent sunt
prezentate la punctele 1.52 și 1.53.

Rezultatele auditului

1.52. Curtea concluzionează că conturile nu au fost afectate de denaturări
semnificative.

1.53. În ceea ce privește regularitatea operațiunilor, Curtea concluzionează că

veniturile nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. În ceea ce privește
cheltuielile, rezultatele auditului Curții indică faptul că nivelul de eroare estimat a
rămas același ca anul trecut, și anume la 2,7 %. Cheltuielile cu risc ridicat (bazate în
principal pe rambursare) au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. În 2020,
proporția acestui tip de cheltuieli în cadrul populației de audit a Curții a crescut din nou
pentru a ajunge la 59,0 % și continuă să reprezinte o parte substanțială a populației de
audit.
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Anexe
Anexa 1.1 – Abordarea și metodologia auditului
(1) Prezenta anexă descrie abordarea și metodologia de audit a Curții, care sunt
conforme cu standardele internaționale de audit și asigură faptul că opiniile de
audit ale acesteia se sprijină pe probe de audit suficiente și adecvate. Anexa se
referă totodată la principalele diferențe care există între abordarea de audit a
Curții și modul în care Comisia estimează și raportează nivelul neregulilor 31 în
exercitarea atribuțiilor sale de gestionare a bugetului UE. În acest scop, Curtea
clarifică modul în care:
—

extrapolează erorile detectate [punctul (6)];

—

structurează capitolele raportului anual în jurul rubricilor din CFM [punctul (8)];

—

aplică normele naționale și normele UE [punctul (9)] și

—

cuantifică erorile din cadrul procedurilor de achiziții publice [punctul (18)].

(2) Abordarea de audit poate fi consultată pe site-ul de internet al Curții 32. Pentru
planificarea activităților sale, Curtea recurge la un model de asigurare de audit. În
vederea planificării, ea ține seama de riscul de producere a unor erori (riscul
inerent), precum și de riscul ca erorile să nu fi fost prevenite sau să nu fi fost
detectate și corectate (riscul de control).
PARTEA ÎNTÂI – Abordarea și metodologia auditului în ceea ce privește fiabilitatea
conturilor
(3) Curtea examinează conturile consolidate ale UE pentru a le stabili fiabilitatea.
Aceste conturi cuprind:
(a) situațiile financiare consolidate și
(b) rapoartele privind execuția bugetară.

31

A se vedea nota de subsol 83 de la pagina 72 din raportul anual al Comisiei pentru 2020
privind gestiunea și performanța.

32

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/AuditMethodology.aspx
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(4) Conturile consolidate ar trebui să prezinte în mod adecvat, sub toate aspectele
semnificative:
(a) situația financiară a Uniunii Europene la sfârșitul exercițiului;
(b) rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale acesteia și
(c) modificările în structura activelor nete aferente exercițiului încheiat.
(5) În cadrul auditului său, Curtea:
(a) evaluează mediul de control contabil;
(b) verifică funcționarea principalelor proceduri contabile și a procesului de închidere
a exercițiului;
(c) analizează coerența și verosimilitatea principalelor date contabile;
(d) analizează și reconciliază conturile și/sau soldurile;
(e) efectuează teste de fond cu privire la angajamente, plăți și posturi specifice din
bilanț, pe baza unor eșantioane reprezentative;
(f)

în măsura posibilului și în conformitate cu standardele internaționale de audit,
utilizează activitatea altor auditori, în special atunci când auditează activități de
împrumut și de creditare care sunt gestionate de Comisie și pentru care sunt
disponibile certificate de audit extern.

PARTEA A DOUA – Abordarea și metodologia auditului în ceea ce privește
regularitatea operațiunilor
(6) Abordarea pe care Curtea o aplică în prezent pentru evaluarea conformității
operațiunilor subiacente conturilor cu normele și reglementările UE constă în
principal în testarea directă a conformității pentru un eșantion reprezentativ
aleatoriu și extins de operațiuni. Potrivit practicilor statistice acceptate,
extrapolarea rezultatelor unui eșantion obținut prin metode statistice furnizează
cea mai bună estimare a ratei de eroare. Eșantionul Curții este împărțit în
cheltuieli cu risc ridicat și cheltuieli cu risc scăzut și în straturi diferite pentru
rubricile din CFM cu privire la care se raportează. Această procedură permite
Curții să extrapoleze erorile pe care le detectează la domeniile vizate.

52

(7) Totodată, Curtea analizează măsura în care poate folosi în mod eficient
controalele cu privire la regularitate efectuate deja de către alte entități. În cazul
în care dorește să utilizeze rezultatele acestor controale în activitatea sa de audit,
în conformitate cu standardele de audit, Curtea evaluează independența și
competența celeilalte părți, precum și sfera și caracterul adecvat al activității
acesteia.
Cum testează Curtea operațiunile?
(8) Activitatea de audit a Curții și raportarea rezultatelor acesteia sunt organizate în
jurul diverselor rubrici din CFM, în conformitate cu structura bugetară decisă de
legiuitor. Pentru fiecare rubrică din CFM pentru care furnizează o apreciere
specifică (capitolele 4, 5, 6 și 9), Curtea efectuează teste pe un eșantion
reprezentativ de operațiuni, cu scopul de a estima ponderea operațiunilor
neconforme din ansamblul populației.
(9) În cazul fiecărei operațiuni selectate, Curtea determină dacă cererea de plată sau
plata au fost efectuate în scopurile aprobate de buget și prevăzute în legislație.
Evaluarea Curții ține seama în mod corespunzător de interpretarea dreptului UE și
a dreptului național furnizată de instanțele naționale sau de organisme naționale
independente cu autoritate în materie și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
De asemenea, Curtea examinează modul în care a fost calculată suma aferentă
cererii de plată sau suma aferentă plății (în cazul unor cereri de plată cu o valoare
mai mare, examinarea are loc pe baza unei selecții reprezentative pentru toate
elementele operațiunii). Aceasta presupune urmărirea parcursului operațiunii de
la nivelul conturilor bugetare până la destinatarul final (de exemplu, un fermier,
organizatorul unui curs de formare sau un proiect derulat în cadrul asistenței
pentru dezvoltare), verificându-se conformitatea la fiecare nivel.
(10) Atunci când efectuează teste cu privire la operațiunile aferente veniturilor, Curtea
examinează resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată și cele bazate
pe venitul național brut plecând de la agregatele macroeconomice pe baza cărora
sunt calculate aceste resurse. Curtea examinează controalele efectuate de
Comisie cu privire la contribuțiile statelor membre până la momentul primirii
acestor contribuții și al înregistrării lor în conturile consolidate. În ceea ce privește
resursele proprii tradiționale, Curtea examinează conturile autorităților vamale și
fluxul taxelor – de asemenea până la momentul încasării sumelor de către Comisie
și al înregistrării lor în conturi.
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(11) În ceea ce privește cheltuielile, Curtea le examinează la momentul la care
beneficiarii finali ai fondurilor acordate de UE au întreprins activități sau au
înregistrat costuri și la care Comisia a acceptat cheltuielile respective (așanumitele „cheltuieli acceptate”). Acest mod de examinare acoperă toate
categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea achiziționării de active). În
practică, aceasta înseamnă că populația de operațiuni auditată de Curte cuprinde
plăți intermediare și plăți finale. Curtea nu a examinat plățile de prefinanțare la
momentul la care au fost efectuate, ci odată ce:
(a) destinatarul final al fondurilor UE (de exemplu un fermier, un institut de
cercetare, o societate care furnizează lucrări sau servicii contractate prin achiziție
publică) a prezentat elemente justificative care atestă utilizarea fondurilor; și
(b) Comisia (ori o altă instituție sau un alt organ care gestionează fonduri ale UE) a
acceptat utilizarea finală a fondurilor, prin validarea și închiderea plății în avans.
(12) Modificările aduse legislației în domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020 au
avut un impact asupra a ceea ce Comisia consideră ca fiind „cheltuieli acceptate”
în acest domeniu. Începând din 2017, populația auditată de Curte pentru această
rubrică din CFM a fost formată, pentru perioada 2014-2020, din cheltuieli incluse
în conturile acceptate în fiecare an de către Comisie și, pentru perioada 20072013, din plăți finale (inclusiv prefinanțări deja validate și închise). Acest lucru
înseamnă că au fost testate operațiuni în legătură cu care statele membre ar
trebui să fi implementat toate acțiunile relevante pentru corectarea erorilor
identificate de ele însele. Obiectivul Curții este ca, pe lângă contribuția la
declarația de asigurare pentru exercițiul 2020, să examineze activitatea
autorităților de audit și să formuleze o concluzie cu privire la fiabilitatea
indicatorului-cheie al Comisiei privind regularitatea pentru acest domeniu, și
anume rata de eroare reziduală.
(13) Eșantionul de audit al Curții a fost astfel constituit încât să permită o estimare a
nivelului de eroare pentru ansamblul cheltuielilor și nu pentru operațiunile
individuale (un anumit proiect, de exemplu). Curtea utilizează metoda de
eșantionare pe bază de unități monetare pentru a selecta cererile de plată sau
plățile și apoi, la un nivel inferior, elementele individuale din cadrul unei
operațiuni (cum ar fi facturile legate de un proiect sau parcelele care figurează în
cererea depusă de un fermier). Ratele de eroare raportate pentru aceste
elemente nu ar trebui înțelese ca o concluzie privind operațiunile respective, ci,
mai degrabă, ca o contribuție directă la nivelul de eroare global estimat pentru
cheltuielile UE în ansamblu.
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(14) Curtea nu examinează operațiuni din toate statele membre sau din toate țările și
regiunile beneficiare pentru niciun exercițiu vizat. Faptul că în exemple sunt
nominalizate anumite state membre ori țări și/sau regiuni beneficiare nu
înseamnă că respectivele cazuri nu pot apărea și în altă parte. Exemplele
ilustrative prezentate în acest raport nu pot constitui o bază pentru formularea
unor concluzii cu privire la statele membre, țările și/sau regiunile beneficiare în
cauză.
(15) Abordarea Curții nu vizează să colecteze date privind frecvența erorilor în cadrul
întregii populații. Prin urmare, cifrele prezentate cu privire la numărul de erori
detectate în cadrul unei rubrici din CFM, în cadrul cheltuielilor gestionate de o
direcție generală sau al cheltuielilor dintr-un anumit stat membru nu sunt un
indiciu al frecvenței erorilor în operațiunile finanțate de UE sau în diferitele state
membre.
Cum evaluează și prezintă Curtea rezultatele testelor efectuate pe operațiuni?
(16) O eroare poate afecta întreaga sumă implicată într-o operațiune individuală sau
doar o parte din aceasta. Curtea analizează dacă erorile identificate sunt
cuantificabile sau necuantificabile, încercând să determine, altfel spus, dacă există
posibilitatea de a măsura proporția afectată de eroare din suma auditată. Erorile
detectate și corectate anterior controalelor efectuate de Curte și independent de
acestea sunt excluse din calculul nivelului de eroare și din determinarea
frecvenței erorilor, întrucât detectarea și corectarea lor constituie o dovadă a
faptului că sistemele de control au funcționat în mod eficace.
(17) Criteriile pe care le utilizează Curtea pentru cuantificarea erorilor legate de
achiziții publice sunt descrise în documentul Non-compliance with the rules on
public procurement – types of irregularities and basis for quantification
(Nerespectarea normelor în materie de achiziții publice — tipuri de nereguli și
baza pentru cuantificare)33.
(18) Modul în care Curtea cuantifică aceste erori poate fi diferit de abordarea utilizată
de Comisie sau de statele membre atunci când acestea iau decizii cu privire la
acțiunile care ar trebui întreprinse ca urmare a aplicării incorecte a normelor în
materie de achiziții publice. Curtea cuantifică numai încălcările grave ale normelor
în materie de achiziții. Erorile în achizițiile publice sunt cuantificate ca
reprezentând 100 % din suma implicată numai în cazul acelor încălcări care au
33

Cuantificarea erorilor în achizițiile publice (pdf)
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/AuditMethodology.aspx.
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împiedicat cea mai bună ofertă să câștige procedura, antrenând astfel
neeligibilitatea cheltuielilor din cadrul contractului respectiv. Spre deosebire de
Comisie 34, Curtea nu utilizează rate forfetare pentru diferitele tipuri de încălcări
ale normelor în materie de achiziții. Curtea își bazează cuantificarea erorilor
legate de achiziții publice pe valoarea cheltuielilor neeligibile din cadrul
operațiunilor examinate.
Nivelul de eroare estimat
(19) Pentru majoritatea rubricilor din CFM, precum și pentru ansamblul bugetului UE,
Curtea prezintă un așa-numit „nivel de eroare estimat”, care ia în considerare
numai erorile cuantificabile și este exprimat sub forma unui procentaj. Printre
exemplele de erori se numără încălcări cuantificabile ale normelor și ale
reglementărilor aplicabile, ale condițiilor contractuale ori ale condițiilor de
acordare a granturilor. De asemenea, Curtea estimează limita inferioară a
nivelului de eroare (lower error limit – LEL) și limita superioară a nivelului de
eroare (upper error limit – UEL).
(20) La exprimarea opiniei sale de audit, Curtea utilizează un prag de semnificație de
2,0 % și ține seama, de asemenea, de natura, de sumele corespunzătoare și de
contextul erorilor, precum și de alte informații disponibile.
(21) Curtea nu își mai întemeiază declarația de asigurare doar pe nivelul de eroare
global pe care îl estimează. Începând din 2016, ea continuă să identifice domeniile
cu risc redus din bugetul UE, pentru care se așteaptă să constate un nivel
nesemnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor acceptate, precum și domeniile cu
risc ridicat, în cazul cărora pleacă de la premisa că nivelul de eroare va fi
semnificativ. Din acest motiv, Curtea ține seama, pe lângă riscurile inerente și
riscurile de control, de evaluarea sa cu privire la sistemele de control și de
gestiune, alături de rezultatele auditurilor din trecut. De exemplu, pe baza
experienței sale de audit din trecut, Curtea tratează anumite cheltuieli de
dezvoltare rurală bazate pe drepturi la plată ca fiind cheltuieli cu risc ridicat.
Această distincție permite Curții să determine cât mai eficient posibil dacă erorile
semnificative identificate sunt generalizate.

34

Orientările din 2019 ale Comisiei privind corecțiile financiare în caz de nereguli afectând
achizițiile publice, prezentate în anexa la Decizia C(2019) 3452 final a Comisiei din
14 mai 2019 de stabilire a orientărilor pentru determinarea corecțiilor financiare care
trebuie aplicate asupra cheltuielilor finanțate de Uniune în cazul nerespectării normelor în
materie de achiziții publice.

56

Cum examinează Curtea sistemele și cum raportează rezultatele?
(22) Comisia, alte instituții și organe ale UE, precum și autoritățile statelor membre,
țările și regiunile beneficiare instituie sisteme pe care le utilizează pentru a
gestiona riscurile la care este expus bugetul și pentru a superviza/asigura
regularitatea operațiunilor. Este util să se examineze aceste sisteme cu scopul de
a se identifica aspectele care necesită îmbunătățiri.
(23) Fiecare rubrică din CFM, inclusiv veniturile, implică numeroase sisteme diferite.
Curtea prezintă rezultatele activității sale cu privire la sisteme alături de
recomandări în vederea îmbunătățirii.
Cum ajunge Curtea la opiniile pe care le exprimă în declarația de asigurare?
(24) Pentru exprimarea opiniei sale cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor consolidate ale UE, Curtea își planifică activitatea astfel încât să obțină
probe de audit suficiente, pertinente și fiabile. Rezultatele acestor activități sunt
prezentate în capitolele 3-9. Opinia Curții este prezentată în declarația de
asigurare. Activitățile desfășurate îi permit Curții să își formeze o opinie
fundamentată în care se indică dacă erorile din cadrul populației depășesc sau nu
pragul de semnificație.
(25) Atunci când constată un nivel semnificativ de eroare și determină impactul
acestuia asupra opiniei de audit, Curtea trebuie să decidă dacă erorile – sau
absența probelor de audit – au un caracter „generalizat”. În acest demers, Curtea
aplică orientările conținute în ISSAI 1705 35 (extinzând sfera de aplicabilitate a
acestor orientări la aspecte de legalitate și de regularitate, în conformitate cu
mandatul Curții). Atunci când erorile sunt semnificative și generalizate, Curtea
prezintă o opinie contrară.
(26) O eroare sau absența probelor de audit sunt „generalizate” dacă, în opinia
auditorului, acestea nu se limitează la elemente, conturi sau articole specifice din
situațiile financiare (ci apar în ansamblul conturilor sau al operațiunilor testate).
Chiar dacă sunt astfel limitate, o eroare sau absența probelor de audit rămân
generalizate dacă privesc sau ar putea privi o parte substanțială a situațiilor
financiare sau sunt legate de informații prezentate care sunt fundamentale
pentru înțelegerea situațiilor financiare de către utilizatori.

35

ISAAI 1705 – „Modificări ale opiniei raportului auditorului independent”.
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PARTEA A TREIA – Proceduri de audit în legătură cu frauda
(27) Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor
consolidate și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități
semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări
sau neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din
erori.
(28) Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze riscurile
respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a sta la baza
opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau neconformități semnificative
cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat decât cele în care denaturările sau
neconformitățile semnificative sunt cauzate de eroare, deoarece frauda poate
presupune coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea
controlului intern. În consecință, există un risc mai mare ca astfel de situații să nu
fie detectate.
(29) În cazul în care are motive să suspecteze activități frauduloase, Curtea informează
în acest sens OLAF, oficiul antifraudă al Uniunii, care are responsabilitatea de a
efectua investigații în consecință. Curtea semnalează către OLAF mai multe cazuri
pe an.
PARTEA A PATRA – Legătura dintre opiniile de audit privind fiabilitatea conturilor și
opiniile de audit privind regularitatea operațiunilor
(30) Curtea a formulat:
(a) o opinie de audit privind conturile consolidate ale UE pentru exercițiul financiar
încheiat și
(b) opinii de audit privind regularitatea veniturilor și a cheltuielilor subiacente acestor
conturi.
(31) Activitățile Curții și opiniile pe care le exprimă aceasta respectă standardele
internaționale de audit și codul etic formulate de IFAC și standardele
internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI.
(32) În situația în care auditorii emit opinii de audit atât cu privire la fiabilitatea
conturilor, cât și cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente acestor
conturi, standardele respective prevăd că o opinie modificată referitoare la
regularitatea operațiunilor nu antrenează automat o opinie modificată referitoare
la fiabilitatea conturilor.
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Capitolul 2
Gestiunea bugetară și financiară
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Introducere
2.1. În acest capitol se prezintă principalele chestiuni legate de gestiunea financiară

și bugetară pe care Curtea le-a identificat în cursul activității sale privind
exercițiul 2020, un exercițiu financiar în care bugetul UE a fost puternic afectat de
pandemia de COVID-19. Curtea raportează, de asemenea, cu privire la riscurile și la
provocările identificate pe plan bugetar și financiar cărora UE va trebui să le facă față
în anii următori. Capitolul este fundamentat pe analiza Curții privind cifrele bugetare
aferente CFM 2014-2020, pe activitățile desfășurate de Curte în vederea raportului
anual, a unor rapoarte speciale, a unor documente de analiză și a unor avize, precum și
pe documentele publicate de Comisie și de alte părți interesate.
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Gestiunea bugetară și financiară în
2020
Bugetul pe 2020 a fost executat aproape în integralitate și s-au
utilizat pe scară largă instrumentele disponibile pentru
a reacționa la pandemia de COVID-19

2.2. În secțiunile următoare, Curtea analizează modul în care a fost executat

bugetul UE în 2020, ultimul exercițiu al cadrului financiar multianual
(CFM) 2014-2020 1. Ea se apleacă, de asemenea, asupra modului în care UE a utilizat
capacitatea și flexibilitatea bugetului pentru a reacționa la pandemia de COVID-19.

Rata de execuție bugetară a fost ridicată în 2020

2.3. Plafonul stabilit de CFM pentru 2020 a fost de 168,8 miliarde de euro pentru

creditele de angajament 2. Autoritatea bugetară a aprobat, în bugetul inițial, suma de
168,7 miliarde de euro cu titlu de credite de angajament (a se vedea caseta 2.1). În
cursul anului 2020, autoritatea bugetară a aprobat nouă bugete rectificative, dintre
care șapte au modificat partea de cheltuieli a bugetului UE pentru 2020. Aceste bugete
rectificative au majorat creditele de angajament cu 5,2 miliarde de euro. Creditele de
angajament au crescut la 173,9 miliarde de euro, sumă care depășește plafonul din
CFM. Depășirea acestui plafon a devenit posibilă grație utilizării unor instrumente
speciale, cum ar fi Fondul de solidaritate al Uniunii Europene 3. Creditele de
angajament disponibile au fost utilizate aproape în totalitate. Fondurile angajate s-au
ridicat la 172,9 miliarde de euro, respectiv 99,5 % din suma totală disponibilă.

1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884.).

2

COM(2019) 310 final – Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European:
„Ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB (SEC 2010)”
(articolul 6 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar
multianual pentru perioada 2014-2020).

3

Pentru o listă completă, a se vedea articolul 3 alineatul (2) și articolele 9-15 din
Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020.
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2.4. Plafonul stabilit de CFM pentru 2020 a fost de 172,4 miliarde de euro pentru

creditele de plată 4. Autoritatea bugetară a aprobat, în bugetul inițial, suma de
153,6 miliarde de euro cu titlu de credite de plată. În cursul anului 2020, bugetele
rectificative au majorat creditele de plată cu 10,5 miliarde de euro. Creditele de plată
au crescut la 164,1 miliarde de euro, cuantum net inferior plafonului stabilit în CFM.
Rata de utilizare a creditelor de plată disponibile a fost puțin mai scăzută: fondurile
plătite s-au ridicat la 161,8 miliarde de euro, această sumă reprezentând 98,6 % din
totalul disponibil 5 (a se vedea caseta 2.1). Cuantumul total al plăților din 2020, inclusiv
reportările și veniturile alocate, a fost de 173,3 miliarde de euro. Această sumă era
formată din plăți de la bugetul definitiv pe 2020 în cuantum de 161,8 miliarde de euro,
din reportări în cuantum de 1,6 miliarde de euro și din venituri alocate în cuantum de
9,9 miliarde de euro 6.

4

COM(2019) 310 final – Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European:
„Ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB (SEC 2010)”
(articolul 6 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar
multianual pentru perioada 2014-2020).

5

Curtea exclude din această analiză reportările și veniturile alocate deoarece aceste
elemente nu fac parte din bugetul adoptat și fac obiectul unor norme diferite.

6

A se vedea conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2020, Rapoarte privind execuția bugetară și note explicative – nota 4.3.
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Caseta 2.1
Execuția bugetară în 2020
Angajamente

buget inițial

bugete rectificative

(miliarde de euro)

utilizate
Plăți

buget inițial

bugete rectificative

Plafonul din CFM

utilizate

5,2

168,7

Angajamente

172,9
168,8
10,5
153,6

Plăți

161,8
0

50

100

150

172,4

Sursa: conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, Rapoarte
privind execuția bugetară și note explicative – notele 4.1-4.3 și COM(2019) 310, ajustarea tehnică
a cadrului financiar pentru 2020.

Numeroase modificări au fost aduse bugetului pe 2020 ca urmare
a pandemiei de COVID-19

2.5. Pentru a se reacționa rapid la pandemia de COVID-19 și pentru a se oferi sprijin,

s-au utilizat două instrumente bugetare principale: transferurile și bugetele
rectificative. Transferurile sunt mișcări de fonduri între diferite secțiuni ale bugetului
existent. Bugetele rectificative suplimentează sau reduc fonduri în raport cu bugetul
inițial. Cinci dintre cele nouă bugete rectificative au fost cel puțin parțial legate de
COVID-19. Curtea consideră că o parte a unui buget rectificativ este legată de COVID19 atunci când pandemia este menționată în partea relevantă a deciziei. Unele dintre
bugetele rectificative au fost legate de relaxarea normelor aplicabile introduse de
colegiuitorii UE cu scopul de a facilita utilizarea fondurilor structurale și de investiții
europene (fondurile ESI) și, așadar, de a pune la dispoziție lichidități suplimentare și
o flexibilitate excepțională pentru cheltuielile legate de COVID-19 7. De exemplu, au
7

Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce
privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate
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devenit posibile, timp de un an, transferurile de fonduri între regiuni, eliminarea
cerinței privind concentrarea finanțării pe anumite teme și cofinanțarea la o rată de
până la 100 %. În plus, statele membre nu au fost obligate să restituie bugetului UE un
cuantum de 7,6 miliarde de euro reprezentând prefinanțări anuale necheltuite
aferente fondurilor ESI8 din anul precedent. Acest lucru a facilitat gestionarea
trezoreriilor statelor membre.

2.6. În caseta 2.2 sunt prezentate, defalcate pe rubrici din CFM, modificările aduse

creditelor de angajament și celor de plată pentru exercițiul 2020 prin intermediul
transferurilor și al bugetelor rectificative aprobate de autoritatea bugetară. Cuantumul
total al creditelor de angajament suplimentare introduse prin intermediul bugetelor
rectificative a fost de 5,2 miliarde de euro, din care 3,3 miliarde de euro au fost
destinați cheltuielilor legate de COVID-19. În cazul creditelor de plată, cuantumul total
reprezentat de bugetele rectificative din cursul exercițiului a fost de 10,5 miliarde de
euro, din care 9,4 miliarde de euro au fost destinați cheltuielilor legate de COVID-19.

ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de
COVID-19 [Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus(CRII)], Regulamentul
(UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare
a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții
europene ca reacție la epidemia de COVID-19 (CRII+) și Regulamentul (UE) 2020/872 al
Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin
temporar cu caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) ca răspuns la epidemia de COVID-19.
8

În cazul FEADR, nu există prefinanțări anuale.
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Caseta 2.2
Transferuri și bugete rectificative ca reacție la pandemia de COVID-19
(în milioane de euro)
Credite de angajament

Credite de plată

Transferuri*

Bugete
rectificative*

Transferuri*

Bugete
rectificative*

1. Creștere inteligentă
și favorabilă incluziunii

-8

-12

-215

5 184

1.a Competitivitate
pentru creștere și locuri
de muncă

-8

-12

-263

-9

48

5 193

48

5 100

22

799

Rubrici

1b Coeziune economică,
socială și teritorială
din care:
Finanțarea lichidităților din
cadrul CRII și al CRII+ și
finanțarea până la o rată de
100 % de către UE
2. Creștere durabilă:
resurse naturale

-1

49

din care:
Acordarea de ajutor fermierilor prin
intermediul Fondului european
agricol pentru dezvoltare rurală

3. Securitate și
cetățenie

750

-69

din care:
Finanțarea sprijinului de urgență
acordat pe teritoriul Uniunii, prin
reactivarea Instrumentului
pentru sprijin de urgență

3 119

50

2 700

2 500

4. Europa în lume

202

474

5. Administrație

-41

-42

9. Instrumente speciale
Total

2 664

586

133
84

3 288

133
289

9 366

* În sume nete. Deoarece cifrele au fost rotunjite, sumele totale nu sunt întotdeauna exacte.

( )

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza deciziilor autorității bugetare privind bugetele
rectificative și transferurile, precum și pe baza datelor primite de la Comisie.
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Comisia nu a publicat încă rapoarte privind fondurile UE utilizate în
scopuri legate de COVID-19

2.7. Pentru a spori transparența și pentru a ține seama de solicitările de informații

adresate de Parlamentul European 9, Comisia a început, în prima jumătate
a anului 2020, să urmărească pe plan intern fondurile UE care au fost utilizate în
scopuri legate de COVID-19, dar nu a publicat încă un raport privind cheltuielile legate
de pandemie.

2.8. După cum se arată în caseta 2.3, potrivit informațiilor nepublicate furnizate

Curții de Comisie, până la sfârșitul exercițiului 2020, se puseseră la dispoziție în scopuri
legate de COVID-19 12,9 miliarde de euro reprezentând angajamente care făceau
obiectul gestiunii directe și indirecte. Curtea a constatat că în aceste angajamente în
valoare de 12,9 miliarde de euro, raportate Curții de Comisie, nu fusese inclusă o sumă
de aproximativ 0,2 miliarde de euro, chiar dacă aceasta figura în sistemul contabil
central al Comisiei ca fiind legată de COVID-19. Conform acelorași informații
nepublicate furnizate de Comisie, alți 34,2 miliarde de euro au fost angajați sau
contractați de statele membre în cadrul gestiunii partajate, valoarea totală a fondurilor
UE puse la dispoziție în scopuri legate de COVID-19 ridicându-se astfel la 47,1 miliarde
de euro. În ceea ce privește politica de coeziune, Comisia a început să pună la
dispoziția publicului informații referitoare la COVID-19 pe tabloul său de bord privind
coronavirusul 10. Tabloul de bord nu oferă o imagine de ansamblu a sumelor anuale
angajate sau utilizate în legătură cu pandemia de COVID-19.

9

A se vedea, de exemplu, Avizul referitor la orientările pentru procedura bugetară 2022 –
Secțiunea III 2020/2265(BUI).

10

Site-ul web al tabloului de bord privind coronavirusul.
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Caseta 2.3
Imagine de ansamblu a sumelor aferente reacției la pandemia de
COVID-19 până la sfârșitul exercițiului 2020 (în milioane de euro)

Rubrici

Sume angajate Sume angajate
care fac
sau contractate
obiectul
care fac
gestiunii
obiectul
directe și
gestiunii
indirecte
partajate

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

2 558

1.a Competitivitate pentru creștere și locuri de
muncă

2 554

din care:
Finanțarea cheltuielilor legate de programul Erasmus+
Acoperirea cheltuielilor legate de programul Orizont 2020
1b Coeziune economică, socială și teritorială

1 402
1 150
4

din care:
Furnizarea de lichidități suplimentare statelor membre prin
nerecuperarea prefinanțărilor neutilizate aferente
exercițiului 2019 (în cadrul CRII și al CRII+) – fără impact
bugetar direct
Sprijinirea finanțării până la o rată de 100 % de către UE
(CRII/CRII+)
Asigurarea unei flexibilități depline/facilitarea reprogramării
(CRII și CRII+)
2. Creștere durabilă: resurse naturale
3. Securitate și cetățenie
din care:
Consolidarea Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru
finanțarea vaccinurilor
4. Europa în lume
din care:
Finanțarea reprogramării pentru a ajuta țările prin
intermediul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare
Finanțarea reprogramării pentru a ajuta țările prin
intermediul Instrumentului european de vecinătate
5. Administrație
9. Instrumente speciale
Total

33 496

33 496

7 600

6 209
19 687
1

705

3 035
2 151
7 184
3 181
2 124
6
133
12 917

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.

34 201
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Angajamentele restante au depășit 300 de miliarde de euro

2.9. Cuantumul aferent angajamentelor restante a continuat să crească, ajungând la

303,2 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2020. Creșterea a fost de mai mică
amploare decât în exercițiile precedente, parțial grație faptului că au fost puse la
dispoziție credite de plată suplimentare pentru combaterea pandemiei de COVID-19
(a se vedea punctul 2.5 și caseta 2.4).

2.10. Așa cum Curtea a observat anterior11, unul dintre principalele motive care

explică nivelul ridicat al angajamentelor restante este decalajul anual care rezultă din
faptul că nivelul angajamentelor este mai ridicat decât cuantumul plăților efectuate. În
bugetul adoptat pentru 2021, creditele de angajament sunt inferioare creditelor de
plată. Curtea a observat în anii precedenți că aceasta constituie una dintre principalele
modalități prin care se pot diminua angajamentele restante 12.

2.11. Conform prognozei pe termen lung a Comisiei13, care nu include

instrumentul Next Generation EU (NGEU), cuantumul angajamentelor restante ar
trebui să se mențină relativ stabil la acest nivel ridicat până în 2027 (a se vedea
caseta 2.4). Această stabilitate se va datora în principal diferenței anuale foarte mici
dintre creditele de angajament și cele de plată în CFM 2021-2027, spre deosebire de
situația din cele două CFM-uri anterioare. Cu toate acestea, cuantumul aferent
angajamentelor restante va crește dacă, la fel ca în perioada 2016-2020,
angajamentele rămân ridicate și cererile de plată sunt inferioare previziunilor din cauza
întârzierilor la nivelul implementării.

11

Studiul de caz rapid nr. 05/2019 al Curții: „Angajamentele restante din bugetul UE –
o privire mai atentă”, publicat în aprilie 2019.

12

A se vedea punctele 2.18-2.21 din Raportul anual pe 2018 al Curții, punctele 2.46-2.49 din
Raportul anual pe 2017 al Curții și punctele 2.32-2.39 din Raportul anual pe 2016 al Curții.

13

COM(2020) 298 final, 30.6.2020: „Prognoza pe termen lung privind viitoarele intrări și ieșiri
aferente bugetului UE (2021-2025)”, precum și actualizarea efectuată de Comisie cu privire
la implicațiile concluziilor Consiliului European din 17-21 iulie 2020 privind CFM 2021-2027.
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Caseta 2.4
Angajamente restante, angajamente și plăți
(miliarde de euro)
350

303

Proiecții

310 Angajamente
restante

300
250
200

182

185 Angajamente

150

173

179 Plăți

100
50
0

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

Sursa: conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiile 2014-2020. Pentru proiecțiile până în
2027: „Prognoza pe termen lung privind viitoarele intrări și ieșiri aferente bugetului UE
(2021-2025)”, COM(2020) 298 final, 30.6.2020, precum și actualizarea efectuată de Comisie cu
privire la implicațiile concluziilor Consiliului European din 17-21 iulie 2020 privind CFM 2021-2027.
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În cazul CFM 2014-2020, cuantumul plăților a fost mai scăzut
decât cel planificat

2.12. În cursul CFM 2014-2020, o sumă de 1 120 de miliarde de euro a fost

disponibilă pentru angajamente în bugetele adoptate, în timp ce plafonul stabilit de
CFM s-a ridicat la 1 087 de miliarde de euro. Din creditele de angajament disponibile,
s-au constituit angajamente efective pentru 1 082 de miliarde de euro, respectiv
97 % 14.

2.13. Cuantumul total al plăților efectuate din bugetele UE în perioada 2014-2020

s-a ridicat la 983 de miliarde de euro. Această sumă a fost cu 19 miliarde de euro mai
scăzută decât bugetele adoptate și s-a situat cu aproximativ 44 de miliarde de euro sub
plafonul stabilit în CFM pentru perioada 2014-2020 (a se vedea caseta 2.5). Diferența
dintre angajamente și plățile efectuate (99 de miliarde de euro) reprezintă cauza
principală a creșterii angajamentelor restante între 2013 și 2020.

Caseta 2.5
Execuția CFM 2014-2020 – total și plafoane
Angajamente

buget inițial

(miliarde de euro)

bugete rectificative

utilizate
Plăți

buget inițial

bugete rectificative

Plafonul din CFM

utilizate

25
1 095

Angajamente

1 082

-0,4
1 002

Plăți

983
0

200

400

600

800

1 027
1 000
1 200

Sursa: conturile anuale consolidate ale UE pentru perioada 2014-2020.

14

Curtea exclude din această analiză reportările, veniturile alocate și fondurile reprogramate
deoarece aceste elemente nu fac parte din bugetul adoptat și fac obiectul unor norme
diferite.
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2.14. Nivelul angajamentelor a fost apropiat de plafon în fiecare an din

perioada 2014-2020, cu excepția anului 2014 (a se vedea caseta 2.6). Motivul a fost că
autoritatea bugetară a decis să transfere în mod excepțional credite de angajament din
2014 în 2015 și în exercițiile ulterioare, din cauza adoptării cu întârziere a CFM și
a aprobării tardive a programelor operaționale.

2.15. Creditele de plată au fost utilizate aproape în totalitate în 2014 și în 2015 cu

scopul de a închide CFM anterior, 2007-2013 (a se vedea caseta 2.6). Cu toate acestea,
între 2016 și 2020, plățile au fost inferioare previziunilor, întrucât statele membre au
depus cereri de plată pentru cuantumuri mai scăzute din fondurile ESI (cu excepția
FEADR). Prin urmare, o mare parte din marja globală pentru plăți – care ajustează
automat în sens crescător plafonul pentru plăți prin transferarea creditelor de plată
neutilizate din exercițiile anterioare în exercițiile următoare 15 – nu a fost necesară între
2018 și 2020. Curtea a analizat impactul marjei globale pentru plăți în Raportul său
anual pe 2018 16.

15

Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului
financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

16

Punctele 2.12-2.16 din Raportul anual pe 2018.
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Caseta 2.6
Cheltuielile înscrise în buget și cheltuielile efective în
perioada 2014-2020
Angajamente:

asumate

plafon

(miliarde de euro)
163

180
160
140

121

161

164

169

160

165

169

2018

2019

2020

155

156

160

154

159

2016

2017

120
100
80

109

60
40
20
0

2014

2015

Plăți:

efectuate

plafon

(miliarde de euro)
180
160
140
120

136

141

137

140

2014

2015

100

154
131

126

130

125

2016

2017

167

143

146

2018

2019

172

158

80
60
40
20
0

2020

Sursa: conturile anuale consolidate ale UE pentru perioada 2014-2020.

2.16. În cadrul CFM, pentru fiecare rubrică se specifică plafoane pentru creditele
de angajament 17. În cazul rubricilor din CFM intitulate „Securitate și cetățenie” și
„Europa în lume”, nivelul angajamentelor asumate a depășit plafoanele stabilite în

17

A se vedea articolul 3 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului
financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și anexa la acesta.
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CFM. Motivul a fost apariția unor nevoi neprevăzute, cum ar fi criza refugiaților 18 și
COVID-19 19. Finanțarea suplimentară pentru aceste rubrici a fost posibilă datorită
flexibilității oferite de instrumentele speciale din cadrul bugetului (a se vedea
caseta 2.7).

Caseta 2.7
Execuția bugetară pentru principalele rubrici din CFM 2014-2020
Angajamente efective asumate:
rubrici
subcomponente

Plafonul din CFM
(miliarde de euro)
0

200

400

1. Creștere inteligentă și favorabilă
incluziunii

509

1.a Competitivitate pentru creștere și
locuri de muncă
1b Coeziune economică, socială și teritorială

145

364
408

din care: Cheltuieli de piață și plăți directe

514

142

2. Creștere durabilă: resurse naturale

3. Securitate și cetățenie

600

298

371
420

308

27
18

4. Europa în lume

70

66

5. Administrație

64

70

Sursa: conturile anuale consolidate ale UE pentru perioada 2014-2020;

18

Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014-2020.

19

Regulamentul (UE, Euratom) 2020/538 al Consiliului din 17 aprilie 2020 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește domeniul de aplicare a marjei globale
pentru angajamente.
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Rata de absorbție a fondurilor ESI este mai redusă decât rata
înregistrată în CFM anterior

2.17. În 2020, normele de eligibilitate în cadrul fondurilor ESI pentru cheltuielile

legate de COVID-19 au fost relaxate și a fost introdusă posibilitatea unei finanțări la
o rată de până la 100 % din partea UE (CRII și CRII+) 20. Aceste măsuri nu au condus la
o creștere semnificativă a ratei de absorbție în 2020. Rata de absorbție anuală
a fondurilor ESI alocate statelor membre în cursul CFM 2014-2020 a crescut de la 12 %
în 2019 la 15 % în 2020. Cuantumul plătit în 2020 s-a ridicat la 72 de miliarde de euro,
în comparație cu 57 de miliarde de euro în 2019. Astfel, rata cumulată de absorbție
pentru CFM 2014-2020 a ajuns la 55 % la sfârșitul anului 2020. Din totalul fondurilor
ESI alocate, în valoare de 465 de miliarde de euro, până la sfârșitul anului 2020 se
efectuaseră plăți în cuantum total de 256 de miliarde de euro. Până la sfârșitul
anului 2020, fondurile alocate, în valoare de 465 de miliarde de euro, fuseseră
angajate în integralitate 21.

2.18. Rata anuală de absorbție globală în 2020, ultimul an al actualului CFM, a fost
aceeași ca în 2013 (15 %), exercițiul final din CFM anterior, 2007-2013. Rata cumulată
de absorbție a fost însă cu aproximativ 7 % mai redusă decât în CFM anterior. Astfel,
din cuantumul total al fondurilor ESI angajate mai rămâne să fie absorbită o pondere
de 45 % (209 miliarde de euro). Acest cuantum reprezintă cea mai mare parte din
angajamentele restante la sfârșitul anului 2020, în valoare de 303 miliarde de euro
(a se vedea punctul 2.9). Curtea remarcă însă că în cazul CFM 2007-2013 s-a aplicat în
general regula n+2, în timp ce în cazul CFM 2014-2020 s-a aplicat regula n+3.

2.19. Așa cum se arată în caseta 2.8, există diferențe considerabile de la un stat

membru la altul în ceea ce privește absorbția în cursul CFM 2014-2020 a fondurilor ESI
care le-au fost alocate. Finlanda, de exemplu, a absorbit 79 % din alocarea sa totală, în
timp ce cele trei state membre în care rata de absorbție a fost cea mai scăzută (Italia,
Croația și Spania) au absorbit doar aproximativ 45 % din sumele angajate. Italia, Spania
și Polonia reprezintă aproape 40 % din plățile care mai trebuie absorbite: aproximativ
83 de miliarde de euro din suma totală rămasă (209 miliarde de euro).

20

Aceste schimbări se aplică doar parțial la FEADR. Principala adaptare a FEADR la criza
provocată de pandemia de COVID-19 s-a realizat însă prin intermediul Regulamentului
(UE) 2020/872 din iunie 2020.

21

Singura excepție a fost un program operațional în valoare de 8 milioane de euro a cărui
modificare nu a fost finalizată în 2020, ci în 2021.
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Caseta 2.8
Fondurile ESI în perioada 2014-2020: sume care mai trebuie absorbite

Milioane de euro
care mai trebuie
absorbite

Procentajul care mai
trebuie absorbit,
situația la sfârșitul
anului 2020

Procentajul
absorbit, situația
la sfârșitul
anului 2020

Italia
Croația
Spania
Multinațional
Slovacia
Malta
Bulgaria
România
Belgia
Danemarca
Țările de Jos
Regatul Unit
Germania
Total UE
Cipru
Slovenia
Republica Cehă
Polonia
Letonia
Ungaria
Franța
Portugalia
Suedia
Lituania
Grecia
Estonia
Austria
Luxemburg
Irlanda
Finlanda

25 166
5 961
22 089
5 081
8 167
445
5 029

Procentajul
absorbit, situația
la sfârșitul
anului 2013
50 %

44 %

56 %

45 %

55 %

45 %

55 %

63 %

46 %

54 %

58 %

46 %

54 %

53 %

47 %

53 %

50 %

50 %

50 %

49 %

50 %

50 %

37 %

1 375

51 %

49 %

69 %

743

52 %

48 %

54 %

53 %

47 %

64 %

54 %

46 %

57 %

55 %

45 %

71 %

55 %

45 %

62 %

57 %

43 %

61 %

57 %

43 %

63 %

58 %

42 %

51 %

59 %

41 %

68 %

60 %

40 %

66 %

61 %

39 %

59 %

61 %

39 %

60 %

62 %

38 %

79 %

62 %

38 %

69 %

62 %

38 %

79 %

15 619

915
7 481
12 669
208 619 milioane de euro
398
1 682
9 994
35 685
2 283
9 908
11 016
9 857
1 373
3 200

64 %

36 %

70 %

1 562

65 %

35 %

81 %

1 475

7 824

70 %

30 %

67 %

41

71 %

29 %

68 %

789

77 %

788

79 %

23 % 70 %
21 % 76 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.
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2.20. În caseta 2.9, se prezintă nivelul de absorbție, pe ani, pentru ansamblul

fondurilor ESI până la sfârșitul anului 2020. Din experiența anterioară, se poate deduce
că rata de absorbție va crește probabil 22, dar este posibil ca această creștere să nu fie
suficientă pentru a permite absorbția tuturor fondurilor. În 2014, Comisia a înființat
Grupul operativ pentru o mai bună implementare pentru programele din cadrul
politicii de coeziune. Acest grup, care a funcționat până la sfârșitul anului 2015, a fost
creat cu scopul de a ajuta statele membre care se confruntau cu dificultăți în
implementarea programelor lor operaționale să utilizeze fondurile rămase din
perioada 2007-2013. Măsurile luate au condus la o creștere sensibilă a absorbției
pentru statele membre sprijinite, dar Curtea a constatat că nu s-a pus un accent
suficient pe rezultate 23.

22

Raportul special nr. 17/2018: „Acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre în
ultimii ani ai programelor din perioada 2007-2013 au abordat problema absorbției scăzute,
dar nu au pus suficient accentul pe rezultate”.

23

Raportul special nr. 17/2018, p. 34.
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Caseta 2.9
Nivelurile anuale de absorbție a fondurilor ESI pentru fiecare stat
membru în perioada 2014-2020
2014-2019

2020
x%

0%
Finlanda
Irlanda
Luxemburg
Austria
Estonia
Grecia
Lituania
Suedia
Portugalia
Franța
Ungaria
Letonia
Polonia
Cehia
Slovenia
Cipru
Germania
Regatul Unit
Țările de Jos
Danemarca
Belgia
România
Bulgaria
Malta
Slovacia
Multinațional
Spania
Croația
Italia

20 %

40 %

60 %

80 %
13 %
16 %

14 %
14 %
15 %
21 %
22 %
16 %
15 %
16 %
18 %
16 %
17 %
18 %
18 %
9%
14 %
12 %
15 %
12 %
11 %
14 %
13 %
12 %
13 %
17 %
13 %
15 %
14 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.

100
100 %
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Riscuri și provocări
Execuția CFM 2021-2027 și a instrumentului NGEU trebuie să
facă față unor riscuri și unor provocări

2.21. Pandemia de COVID-19 va avea un impact substanțial asupra cuantumului

fondurilor pe care UE le va cheltui în anii următori. Ea a condus la crearea rapidă
a instrumentului Next Generation EU (NGEU), menit să combată efectele pandemiei, să
mențină obiectivele stabilite de politicile UE și să permită statelor membre să devină
mai reziliente, mai sustenabile și mai bine pregătite pentru viitor. În
perioada 2021-2027 a CFM, se vor pune la dispoziție până la 750 de miliarde de euro în
cadrul instrumentului NGEU (a se vedea caseta 2.10).

Caseta 2.10
NGEU va finanța noul Mecanism de redresare și reziliență și va
consolida o serie de programe de cheltuieli din CFM

Total NGEU: 750 de miliarde de euro
Mecanismul de redresare și reziliență

Suplimentarea
altor programe
și fonduri

672,5 miliarde de euro
Împrumuturi
360 de miliarde
de euro

Finanțări
nerambursabile
312,5 miliarde
de euro

ReactEU

47,5 miliarde
de euro

Dezvoltare
rurală
7,5 miliarde
de euro

RescEU
Orizont Europa
5 miliarde de euro

Fondul pentru o
tranziție justă
10 miliarde de euro

Notă: toate sumele sunt prezentate la prețurile din 2018.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.

1,9 miliarde
de euro

InvestEU

5,6 miliarde
de euro
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2.22. Pentru perioada 2021-2027, alocarea combinată de fonduri din partea

instrumentului NGEU și din partea CFM se va cifra la 1 824 de miliarde de euro (la
prețurile din 2018; 1 074 de miliarde de euro din CFM 2021-2027 și 750 de miliarde de
euro din instrumentul NGEU). Această finanțare combinată reprezintă aproape dublul
sumei alocate în CFM anterior. Curtea a identificat următoarele riscuri și provocări
principale:
o

riscul de demarare tardivă a execuției fondurilor cu gestiune partajată din
CFM 2021-2027;

o

provocări legate de buna gestiune financiară în utilizarea fondurilor ca urmare
a schimbărilor legate de COVID-19.

Riscul de demarare tardivă a execuției fondurilor cu gestiune partajată
din CFM 2021-2027

2.23. În opinia Curții, factorii prezentați mai jos sunt principalii factori care

contribuie la riscul de demarare tardivă a execuției fondurilor cu gestiune partajată din
CFM 2021-2027. Acești factori sunt similari cu cei care au cauzat întârzieri în execuția
CFM 2014-2020. În ultimii ani, Curtea a atras deja atenția asupra mai multor probleme,
care sunt descrise în cele ce urmează.
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Adoptarea tardivă a legislației

2.24. Deși Regulamentul pentru noul CFM 2021-2027 a fost propus de Comisie în

mai 2018, el a fost adoptat abia la 17 decembrie 2020 24. Noua perioadă de programare
a început în 2021, fără să dispună de cadrul legislativ sectorial necesar pentru fondurile
din cadrul gestiunii partajate (cu excepția FEGA și a FEADR25). Regulamentul care
reglementează fondurile ce fac obiectul gestiunii partajate (cu excepția FEGA și a
FEADR) – Regulamentul privind dispozițiile comune – a fost adoptat abia la
24 iunie 2021.

2.25. Această întârziere este mai mare decât cea înregistrată în cazul celor două

CFM-uri anterioare. În Raportul anual pe 2018 26, Curtea a recomandat să se adopte în
timp util cadrele juridice, astfel încât statele membre să dispună de suficient timp
pentru a-și planifica programele. Regulamentul privind dispozițiile comune pentru
ambele CFM-uri a fost adoptat tardiv: cu șase luni înainte de debutul perioadei
CFM 2007-2013 și cu două săptămâni înainte de debutul perioadei CFM 2014-2020 27.
Într-o serie de rapoarte anterioare, Curtea a remarcat că aceste întârzieri au condus la
adoptarea tardivă a programelor operaționale și la transferul creditelor de angajament
neutilizate din primul exercițiu către exercițiile viitoare 28. În cazul perioadei
CFM 2021-2027, dată fiind adoptarea mult mai tardivă decât în CFM-urile anterioare a
Regulamentului privind dispozițiile comune, programele operaționale riscă să fie
adoptate cu o întârziere și mai mare, ducând la întârzieri suplimentare în demararea
execuției. Curtea ia act însă de faptul că anumite simplificări introduse, cum ar fi

24

Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

25

Adoptarea Regulamentului (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de
garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și
aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE)
nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru
anii 2021 și 2022.

26

A se vedea recomandarea 2.1 litera (c) din Raportul anual pe 2018.

27

Regulamentul general/RDC adoptat la 11.7.2006 pentru CFM 2007-2013 și Regulamentul
general/RDC adoptat la 17.12.2013 pentru CFM 2014-2020.

28

A se vedea, de exemplu, punctul 2.6 din Raportul anual pe 2015.
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continuarea rolurilor autorităților naționale, pot contribui la accelerarea adoptării
programelor și, prin urmare, pot reduce parțial întârzierile.
Accelerarea absorbției și disponibilitatea finanțărilor suplimentare vor exercita
presiune asupra resurselor administrative

2.26. Așa cum s-a menționat la punctul 2.17, rata de absorbție cumulată

a fondurilor ESI la sfârșitul anului 2020 era de numai 55 %: mult mai scăzută decât în
exercițiul corespunzător din perioadele anterioare ale CFM (2000-2006: 68 %;
2007-2013: 62 %). Curtea a semnalat deja în trecut 29 că execuția perioadei aferente
CFM 2007-2013 a fost întârziată, deoarece statele membre încă utilizau angajamentele
disponibile rămase din perioada precedentă. Curtea observă din nou o situație
similară, în care statele membre încă mai trebuie să absoarbă sume substanțiale din
CFM 2014-2020, lucru care ar putea întârzia utilizarea angajamentelor din
CFM 2021-2027.

2.27. Există, de asemenea, riscul ca resursele administrative necesare pentru

a gestiona aceste fonduri în paralel să nu fie disponibile, în special în primele exerciții
ale noului CFM 30. Cu titlu de exemplu, resursele administrative ale Comisiei și ale
statelor membre vor trebui să acopere:
o

fondurile ESI din CFM 2014-2020 până la închidere;

o

fondurile care fac obiectul gestiunii partajate din CFM 2021-2027;

o

alocările majorate pentru fondurile care fac obiectul gestiunii partajate puse la
dispoziție prin instrumentul NGEU în 2021 și în anii următori.

2.28. Este de asemenea probabil ca, începând din 2021, unele părți ale

Mecanismului de redresare și reziliență să fie gestionate de aceleași resurse
administrative.

29

Raportul special nr. 17/2018: „Acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre în
ultimii ani ai programelor din perioada 2007-2013 au abordat problema absorbției scăzute,
dar nu au pus suficient accentul pe rezultate”, p. 22.

30

Punctele 32-33 și 41 din Avizul nr. 6/2020 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4)
și al articolului 322 alineatul (1) litera (a) TFUE] referitor la propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și
reziliență [COM(2020) 408], p. 13 și 18.
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2.29. Curtea a atras deja atenția anterior asupra problemelor care apar atunci când

perioadele de eligibilitate a două perioade de programare diferite din cadrul politicii de
coeziune se suprapun 31. În special, sarcina administrativă crește considerabil pentru
o perioadă. Acest lucru afectează începutul următoarei perioade de programare.
Curtea ia notă de faptul că perioada de eligibilitate pentru fondurile reglementate de
Regulamentul privind dispozițiile comune ia sfârșit în 2029, ceea ce permite ca
suprapunerea dintre închiderea CFM 2021-2027 și lansarea progresivă a noului CFM să
fie redusă la doi ani.

2.30. Mecanismul de redresare și reziliență oferă posibilitatea de finanțare

integrală a costului estimat al planurilor naționale de redresare și reziliență. Acest lucru
nu se întâmplă în mod normal în cazul fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate 32.
În cazurile în care va fi disponibilă finanțare fie din partea fondurilor cu gestiune
partajată, fie din partea Mecanismului de redresare și reziliență, această posibilitate de
finanțare integrală poate face ca acest din urmă mecanism să fie mai atractiv pentru
statele membre. Curtea recunoaște însă că ratele de sprijin nu reprezintă singurul
factor care influențează opțiunea aleasă de statele membre în ceea ce privește
instrumentul de finanțare.

2.31. Regulamentul privind CFM 2021-2027 nu prevede o evaluare la jumătatea

perioadei a CFM, deși aceasta fusese prevăzută în propunerea legislativă inițială
privind CFM. Curtea ia act însă de faptul că Comisia s-a angajat să prezinte o evaluare
a funcționării CFM 2021-2027, care ar putea oferi prilejul de a se aduce eventuale
modificări necesare. Articolul 7 din Regulamentul privind CFM oferă, de asemenea,
o bază pentru ajustarea plafoanelor stabilite în CFM în cazul în care fondurile care fac
obiectul gestiunii partajate sunt adoptate cu întârziere.

31

Punctele 129-130 și recomandarea 4 din Raportul special nr. 36/2016: „O evaluare
a mecanismelor de închidere a programelor derulate în sectoarele coeziunii și dezvoltării
rurale în perioada 2007-2013”.

32

Punctul 32 din Avizul nr. 6/2020, p. 13.
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Modificările legate de COVID-19 fac posibilă o reacție rapidă, dar
prezintă și provocări pentru buna gestiune financiară în utilizarea
fondurilor

2.32. Pentru a ajuta statele membre în eforturile lor de a face față efectelor

negative provocate de pandemia de COVID-19, a fost sporită flexibilitatea și au fost
simplificate cerințele administrative pentru utilizarea fondurilor ESI existente (a se
vedea punctul 2.5). Aceste măsuri au ajutat statele membre să reacționeze rapid, dar
ele pot antrena și slăbirea sistemelor de control instituite, ceea ce ar putea spori riscul
de apariție a erorilor și a neregulilor 33. Curtea a atras atenția în trecut asupra
necesității de a se reduce la minimum riscurile pentru conformitate și pentru buna
gestiune financiară 34.

2.33. Perioada în care este disponibilă finanțarea prin Mecanismul de redresare și

reziliență este mult mai scurtă decât cea pentru finanțarea din partea fondurilor cu
gestiune partajată. Perioada de eligibilitate pentru Mecanismul de redresare și
reziliență a început retroactiv la 1 februarie 2020. Termenul până la care trebuie să fie
atinse obiectivele de etapă și țintele este 31 august 2026 35. În cursul acestei perioade a
CFM, suprapunerea sferei de aplicare și a obiectivelor Mecanismului de redresare și
reziliență cu alte programe ale UE creează riscul de dublă finanțare, cu atât mai mult
cu cât mecanismul va acoperi proiecte care pot fi eligibile în cadrul altor domenii de
politică, cum ar fi coeziunea, transporturile, energia și cercetarea 36. Curtea ia act de
faptul că, în prezent, Comisia lucrează la elaborarea strategiei sale de control pentru
Mecanismul de redresare și reziliență, care încorporează principalele verificări
efectuate de Comisie cu privire la implementarea mecanismului de către statele
membre.
33

IMF report – Fiscal affairs, August 26, 2020 – COVID-19 Funds in Response to the Pandemic.

34

Punctul 5 din Avizul nr. 3/2020 al Curții de Conturi Europene (2020/C 159/01) [prezentat în
temeiul articolului 287 alineatul (4) și al articolului 322 alineatul (1) litera (a) TFUE] referitor
la propunerea 2020/0054(COD) de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013
în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru
utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID19, p. 2.

35

Articolul 18 alineatul (4) litera (i) și articolul 20 alineatul (5) litera (d) din
Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Mecanismului de redresare și reziliență.

36

Punctul 6 din Avizul nr. 6/2020, p. 5.
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Expunerea bugetului UE la riscuri financiare
Instrumentul SURE a sporit expunerea bugetului UE la riscuri financiare

2.34. Expunerea totală a bugetului UE la datorii contingente – datorii a căror

materializare depinde de producerea unui eveniment viitor specific – a crescut de la
90,5 miliarde de euro la sfârșitul anului 2019 la 131,9 miliarde de euro 37 la sfârșitul
anului 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 46 %. Aceasta este cauzată aproape în
totalitate de introducerea Instrumentului european de sprijin temporar pentru
atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (Instrumentul SURE) 38, care
a adăugat la cifra aferentă expunerii, până la sfârșitul anului 2020, un cuantum de
39,5 miliarde de euro reprezentând împrumuturi asumate de statele membre (a se
vedea caseta 2.11). Statele membre vor putea împrumuta până la 100 de miliarde de
euro în cadrul Instrumentului SURE până în 2022, în scopuri urgente legate de COVID19. Până la sfârșitul anului 2020, se împrumutaseră deja 39,5 miliarde de euro. Aceste
credite sunt garantate de bugetul UE. Deși creditele acordate prin instrumentul SURE
sporesc expunerea globală, riscurile aferente sunt reduse grație unor măsuri de
protecție integrate în instrument, în special prin intermediul unui sistem de garanții în
cadrul căruia toate statele membre oferă o contragaranție pentru riscul suportat de
bugetul UE, în limita a 25 de miliarde de euro.

37

Notele 4.1.1 și 4.1.2 la conturile consolidate ale UE pentru exercițiul 2020.

38

Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui
instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o
situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19.
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Caseta 2.11
Expunerea bugetului UE la riscuri la 31 decembrie 2020, defalcată pe
categorii
(în milioane de euro)

Total 131 866
47 396
Credite prin
Mecanismul european
de stabilizare financiară

39 503
Credite prin SURE

87 919

Acoperite de:

bugetul UE
un fond de garantare

34
Garanția Fondului
european pentru
dezvoltare durabilă

43 947

200
Credite Euratom – țări
terțe
5 813
Credite prin
instrumentul de
asistență
macrofinanciară

740
Credite BEI – statele
membre
201
Credite prin
instrumentul pentru
balanța de plăți
79
Credite Euratom –
statele membre

18 590
Garanția Fondului european
pentru investiții strategice

19 310
Credite BEI – mandatul de acordare
a împrumuturilor externe

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza notelor 4.1.1 și 4.1.2 la conturile consolidate ale
Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.
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2.35. Curtea a examinat rapoartele elaborate de Comisie cu privire la expunerea

bugetului UE la datorii contingente 39. Comisia considera că nivelul de expunere
a bugetului UE era sustenabil la sfârșitul anului 2020. Curtea a analizat natura
expunerii bugetului UE în Raportul său anual pe 2019 40 și a concluzionat că expunerea
putea fi considerată ca fiind sustenabilă la sfârșitul exercițiului 2019. Principala
modificare substanțială survenită în 2020 în ceea ce privește riscul suportat de bugetul
UE a fost introducerea instrumentului SURE.

2.36. În 2020, Comisia a calculat că expunerea anuală la risc a bugetului UE în 2021

s-ar ridica la 14,1 miliarde de euro. Ulterior, Irlanda și Portugalia au solicitat însă ca
rambursările unor credite în valoare totală de 9,7 miliarde de euro scadente în 2021 să
fie reprogramate în anii următori 41. În acest fel, riscul a fost transferat către anii
următori și riscul anual pentru bugetul UE în 2021 a fost redus la 4,4 miliarde de euro.
În 2020, riscul anual s-a ridicat la 4,5 miliarde de euro.

39

COM(2020) 677: „Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
garanțiile acoperite de la bugetul general – Situația la 31 decembrie 2019” și documentul
de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport, SWD(2020) 241; raportul anual
pe 2019 privind arhitectura financiară a UE (punctul 16 din Acordul interinstituțional);
COM(2020) 327: „Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de
Conturi privind Fondul de garantare pentru acțiuni externe și gestionarea acestuia în 2019”
și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport, SWD(2020) 136;
COM(2020) 385: „Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de
Conturi privind gestionarea fondului de garantare al Fondului european pentru investiții
strategice în 2019” și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport,
SWD(2020) 162.

40

A se vedea punctele 2.22-2.34 din Raportul anual pe 2019 al Curții de Conturi Europene.

41

COM(2020) 677: „Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
garanțiile acoperite de la bugetul general – Situația la 31 decembrie 2019” și documentul
de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport, SWD(2020) 241.
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Instrumentul NGEU va avea un impact major asupra expunerii globale
începând din 2021

2.37. Instrumentul NGEU va face posibilă luarea unor măsuri rapide și ferme de

către UE, dar va crește substanțial expunerea globală a bugetului UE, cu până la 750 de
miliarde de euro (la prețurile din 2018), în anii următori (a se vedea caseta 2.12). Mai
precis, 390 de miliarde de euro vor fi puși la dispoziție sub formă de finanțări
nerambursabile și de garanții bugetare și până la 360 de miliarde de euro vor fi puși la
dispoziția statelor membre sub formă de credite. Comisia va împrumuta fondurile
necesare de pe piețele financiare în numele UE. Aceste împrumuturi vor fi garantate
de bugetul UE, ceea ce i-ar putea crește expunerea globală până la aproximativ 940 de
miliarde de euro. În consecință, Comisia va fi nevoită să își extindă capacitățile
administrative pentru a asigura bune gestiune a unor tranzacții mai mari ca oricând pe
piețele de capital, inclusiv în ceea ce privește emisiunea de obligațiuni și gestionarea
riscurilor financiare 42.

42

Punctul 87 din Documentul de analiză nr. 06/2020 al Curții de Conturi Europene: „Riscuri,
provocări și oportunități în cadrul răspunsului în materie de politică economică al UE la criza
provocată de pandemia de COVID-19”.
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Caseta 2.12
Comparație între expunerea globală a bugetului UE din trecut și
expunerea globală viitoare posibilă
(miliarde de euro)
1 000
până la 60

SURE – împrumuturi noi pentru
acordarea de credite

800
până la 360

600

NGEU – împrumuturi noi pentru
acordarea de credite

NGEU
400
390

NGEU – împrumuturi noi pentru
a finanța sprijinul nerambursabil

200
0

90

132

2019

2020

Proiecția privind expunerea existentă
2021-2023

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza COM(2020) 677: „Raport al Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu privind garanțiile acoperite de la bugetul general – Situația la
31 decembrie 2019” și a documentului de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport,
SWD(2020) 241, precum și pe baza legislației legate de instrumentele NGEU și SURE.

2.38. Expunerea globală nu înseamnă că totalitatea acestor fonduri poate fi

solicitată într-un singur an. Curtea observă, de asemenea, că s-a prevăzut ca expunerea
sporită legată de instrumentul NGEU să fie contrabalansată printr-o creștere specifică
temporară de 0,6 % din VNB a plafonului resurselor proprii pe durata existenței
datoriilor asumate în cadrul instrumentului NGEU.
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Concluzii și recomandări
Concluzii

2.39. Creditele de angajament și cele de plată au fost utilizate aproape în totalitate

în 2020. Autoritatea bugetară a UE a decis să utilizeze instrumente speciale pentru
a asuma angajamente peste plafonul stabilit în CFM. Cuantumul aferent plăților a fost
net inferior plafonului stabilit în CFM (a se vedea punctele 2.3-2.4).

2.40. Pentru a reacționa la pandemia de COVID-19, UE a utilizat rapid bugetul

pentru a oferi sprijin prin intermediul transferurilor și al bugetelor rectificative. Per
ansamblu, prin bugetele rectificative au fost introduse credite de angajament
suplimentare în cuantum de 3,3 miliarde de euro și credite de plată suplimentare în
valoare de 9,4 miliarde de euro pentru a acoperi cheltuieli legate de COVID-19. În plus,
UE a relaxat normele existente care reglementează fondurile ESI pentru a oferi statelor
membre lichidități suplimentare și mai multă flexibilitate (a se vedea punctele 2.5-2.6).

2.41. Comisia a informat Curtea că, până la sfârșitul exercițiului 2020, fuseseră

puse la dispoziție, în scopuri legate de COVID-19, 12,9 miliarde de euro reprezentând
angajamente care făceau obiectul gestiunii directe și indirecte. Curtea a constatat că în
aceste angajamente în valoare de 12,9 miliarde de euro nu fusese inclusă o sumă de
aproximativ 0,2 miliarde de euro, chiar dacă aceasta figura în sistemul contabil central
al Comisiei ca fiind legată de COVID-19. Potrivit Comisiei, alți 34,2 miliarde de euro au
fost angajați sau contractați de statele membre în cadrul gestiunii partajate, valoarea
totală a fondurilor UE puse la dispoziție în scopuri legate de COVID-19 ridicându-se
astfel la 47,1 miliarde de euro. Comisia nu a publicat încă un raport privind cheltuielile
legate de COVID-19. (a se vedea punctele 2.7-2.8).

2.42. Angajamentele restante au depășit 300 de miliarde de euro. Comisia

a estimat că acestea se vor menține relativ stabile la acest nivel ridicat până în 2027
(fără NGEU). Cu toate acestea, cuantumul aferent angajamentelor restante va crește
dacă, la fel ca în perioada 2016-2020, angajamentele rămân ridicate și cererile de plată
sunt inferioare previziunilor din cauza întârzierilor la nivelul implementării (a se vedea
punctele 2.9-2.11).

90

2.43. În perioada 2014-2020 a CFM, creditele de angajament au fost utilizate

aproape în totalitate. În schimb, creditele de plată din cursul acestor șapte exerciții au
fost utilizate, începând din 2016, într-o măsură mai mică decât se anticipase, din cauza
întârzierilor înregistrate în execuția fondurilor ESI. În total, plățile s-au situat cu
aproape 45 de miliarde de euro sub plafonul stabilit în CFM pentru
perioada 2014-2020 (a se vedea punctele 2.12-2.16).

2.44. Ritmul de absorbție este mai puțin rapid decât cel înregistrat în CFM anterior.

Rata medie cumulată de absorbție a ajuns abia la 55 %. Există diferențe substanțiale
între statele membre în ceea ce privește absorbția. Există riscul ca cei 209 miliarde de
euro încă disponibili pentru statele membre din partea fondurilor ESI să nu fie absorbiți
în totalitate (a se vedea punctele 2.17-2.20).

2.45. Întârzierile înregistrate în adoptarea legislației necesare și ritmul per

ansamblu lent de absorbție a finanțării din partea fondurilor ESI pentru
perioada 2014-2020 pot antrena întârzieri în execuția fondurilor cu gestiune partajată
din CFM 2021-2027. Măsurile legate de COVID-19 au ajutat statele membre să
reacționeze rapid la pandemie, dar există riscul ca resursele administrative necesare
pentru a gestiona creșterea substanțială a fondurilor cauzată de Mecanismul de
redresare și reziliență, precum și noul CFM și, în paralel, vechiul CFM să nu fie
suficiente. Riscul este deosebit de ridicat în primele exerciții ale noului CFM, putând
duce la întârzieri suplimentare, la slăbirea sistemelor de control, la apariția de nereguli
și la o gestiune financiară necorespunzătoare (a se vedea punctele 2.21-2.33).

2.46. Ca urmare a introducerii instrumentelor NGEU și SURE, expunerea bugetului

UE va crește substanțial în anii următori, cu până la aproximativ 940 de miliarde de
euro Este prevăzut ca această creștere să fie contrabalansată de mărirea capacității de
finanțare a UE ca urmare a creșterii temporare a plafonului resurselor proprii. (a se
vedea punctele 2.34-2.38).
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Recomandări
Recomandarea 2.1 – Raportarea cu privire la fondurile UE
utilizate în scopuri legate de COVID-19
Pentru a permite o raportare exhaustivă cu privire la sumele angajate și la cele
contabilizate cu titlu de cheltuieli în legătură cu pandemia de COVID-19, inclusiv la
sumele angajate și contractate în 2020, Comisia ar trebui să standardizeze modul de
înregistrare a cheltuielilor bugetare ale UE în scopuri legate de reacția la pandemie și
ar trebui să raporteze în acest sens autorității bugetare cel puțin o dată pe an, atât
timp cât se consideră necesar.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.

Recomandarea 2.2 – Reducerea treptată a angajamentelor
restante
Pentru a reduce treptat nivelul global al angajamentelor restante în anii următori,
Comisia ar trebui să analizeze factorii care contribuie la evoluția angajamentelor
restante și, pe baza rezultatelor, să ia măsurile adecvate.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023.

Recomandarea 2.3 – Promovarea utilizării judicioase
a fondurilor UE
Având în vedere creșterea considerabilă a nivelului și a tipurilor de finanțare din partea
UE disponibile în anii următori, inclusiv a sumelor rămase din perioada anterioară a
CFM, Comisia ar trebui să instituie măsuri pentru a se asigura că statelor membre li se
pune la dispoziție sprijin consultativ suplimentar, facilitându-le astfel utilizarea
judicioasă a acestor fonduri.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Capitolul 3
Veniturile
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Anexe
Anexa 3.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
pentru venituri
Anexa 3.2 – Numărul rezervelor nesoluționate în materie de
VNB și în materie de TVA și numărul punctelor deschise în
legătură cu resursele proprii tradiționale, pe state membre:
situația la 31.12.2020
Anexa 3.3 – Procesul de întocmire a situațiilor RPT cu privire
la taxele vamale (colectate și necolectate încă) și înscrierea
acestora în conturile și în bugetul UE
Anexa 3.4 – Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor anterioare
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Introducere
3.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la venituri, care sunt

constituite din resurse proprii și din alte venituri. Caseta 3.1 conține o prezentare
defalcată a veniturilor din 2020.

Caseta 3.1
Veniturile – Prezentare defalcată pentru 2020(*)
(în miliarde de euro)
Resursa proprie bazată
pe venitul național brut
123,0 (70,6 %)

174,3

miliarde de
euro

Resursele proprii
tradiționale
19,9 (11,4 %)

Resursa proprie bazată pe
taxa pe valoarea adăugată
17,2 (9,9 %)
Alte venituri
2,8 (1,6 %)

Excedent din
exercițiul anterior
3,2 (1,8 %)

Contribuții și restituiri în cadrul
acordurilor și al programelor
Uniunii
8,2 (4,7 %)

Total venituri pentru 2020(**): 174,3 miliarde de euro
În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii,
a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).
(*)

Această sumă reprezintă veniturile bugetare efective ale UE. Suma de 224,0 miliarde de euro
prezentată în situația performanței financiare este calculată utilizându-se sistemul contabilității pe
bază de angajamente.
(**)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.
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Scurtă descriere

3.2. Cea mai mare parte a veniturilor (92 %) provine din următoarele trei categorii

de resurse proprii 1:

(a) resursa proprie bazată pe venitul național brut (VNB) asigură 70,6 % din
veniturile UE și este utilizată pentru a echilibra bugetul Uniunii după
contabilizarea tuturor celorlalte surse de venituri. Fiecare stat membru contribuie
proporțional, în funcție de VNB-ul său;
(b) resursele proprii tradiționale (RPT) reprezintă 11,4 % din veniturile UE. Acestea
cuprind taxele vamale la import colectate de statele membre. 80 % din valoarea
lor totală este vărsată la bugetul UE, iar statele membre rețin restul de 20 %
pentru acoperirea costurilor de colectare;
(c) resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) asigură 9,9 % din
veniturile UE. Contribuțiile la această resursă proprie sunt calculate utilizându-se
o rată uniformă aplicată bazelor armonizate de impozitare a TVA-ului de la nivelul
statelor membre.

3.3. Veniturile includ și sume încasate din alte surse. Cele mai importante dintre

aceste surse sunt contribuțiile și restituirile în cadrul acordurilor și al programelor UE
(4,7 % din veniturile UE), cum ar fi veniturile legate de validarea și închiderea conturilor
FEGA și FEADR din punctul de vedere al conformității sau cele legate de contribuțiile
țărilor terțe la programe și activități ale UE 2.

Sfera și abordarea auditului

3.4. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a obținut o asigurare pentru opinia sa de audit cu privire la venituri prin examinarea
anumitor sisteme-cheie selectate, la care se adaugă teste efectuate pe
operațiuni. Obiectivul Curții a fost de a contribui la declarația de asigurare globală,
astfel cum se indică în anexa 1.1. În 2020, Curtea a examinat următoarele aspecte
privind veniturile:

1

Articolul 2 din Decizia Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale
Uniunii Europene (2014/335/UE, Euratom) (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

2

A se vedea Documentul de analiză nr. 03/2021: „Contribuțiile financiare vărsate de țări
terțe către Uniunea Europeană și către state membre ale acesteia”.
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(a) un eșantion de 55 de ordine de recuperare emise de Comisie, eșantion astfel
constituit încât să fie reprezentativ pentru toate sursele de venituri;
(b) sistemele utilizate de Comisie pentru:
(i)

asigurarea faptului că datele VNB și TVA ale statelor membre constituie
o bază adecvată pentru calculul și pentru colectarea contribuțiilor la
resursele proprii 3;

(ii) gestionarea resurselor proprii tradiționale și asigurarea faptului că statele
membre dispun de sisteme eficace pentru colectarea și raportarea sumelor
corecte în contul resurselor proprii tradiționale și pentru punerea la
dispoziție a acestor sume;
(iii) gestionarea amenzilor și a penalităților;
(iv) calculul sumelor rezultate ca urmare a aplicării mecanismelor de corecție;
(c) sistemele de contabilitate a resurselor proprii tradiționale din trei state membre
(Spania, Franța și Țările de Jos), care au fost selectate atât pe baza cuantumului
taxelor vamale pe care le-au colectat, cât și pe baza unei evaluări a riscurilor
efectuate de Curte;
(d) fiabilitatea informațiilor cu privire la regularitate prezentate în rapoartele anuale
de activitate ale DG BUDG și ale Eurostat.

3.5. Există riscul ca taxele vamale să nu fie declarate sau să fie declarate incorect

autorităților vamale naționale de către importatori. „Deficitul de colectare a taxelor
vamale” 4, care se referă la sumele eludate și nereflectate în sistemele contabile ale
statelor membre referitoare la resursele proprii tradiționale (RPT), nu intră în sfera
opiniei de audit formulate de Curte cu privire la venituri. Totuși, având în vedere că
acest deficit poate afecta cuantumul taxelor constatate de fiecare stat membru, Curtea
a evaluat, pentru al doilea an la rând, măsurile luate de UE pentru a-l reduce și
a atenua riscul ca resursele proprii tradiționale să nu fie colectate în totalitate.

3

Auditul Curții a avut drept punct de plecare datele VNB convenite și baza armonizată de
calcul al TVA-ului stabilită de fiecare stat membru și nu a inclus testarea directă
a statisticilor și a datelor produse de Comisie și de statele membre.

4

Diferența dintre nivelul teoretic al taxelor la import care ar trebui să fie percepute pentru
economie în ansamblu și taxele de import percepute efectiv.

98

3.6. În acest sens, au fost examinate rezultatele inspecțiilor de urmărire

subsecventă în materie de RPT realizate de Comisie cu privire la strategiile de control
vamal aplicate de statele membre pentru a combate riscul subevaluării importurilor 5.
De asemenea, Curtea a utilizat rezultatele unui raport special recent publicat cu privire
la controalele vamale 6, în care a evaluat dacă noul cadru de gestionare a riscurilor
introdus de Comisie, în cooperare cu statele membre, asigură o aplicare uniformă
a controalelor vamale cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE.

5

A se vedea, de asemenea, punctul 3.14 din Raportul anual pe 2019 al Curții.

6

A se vedea Raportul special nr. 04/2021: „Controalele vamale: armonizarea insuficientă
afectează interesele financiare ale UE”.

99

Regularitatea operațiunilor
3.7. Această secțiune prezintă observațiile Curții cu privire la regularitatea

operațiunilor aferente veniturilor. Curtea și-a întemeiat concluzia cu privire la
regularitatea operațiunilor subiacente conturilor UE pe evaluarea sa cu privire la
sistemele utilizate de Comisie pentru calcularea și colectarea veniturilor 7. În urma
examinării unui eșantion de 55 de ordine de recuperare, Curtea a constatat că niciunul
dintre acestea nu era afectat de erori cuantificabile. În anexa 3.1 este prezentată
o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni.

7

A se vedea punctul 10 din anexa 1.1.

100

Examinarea unor elemente ale
sistemelor de control intern
3.8. Astfel cum s-a explicat la punctul 3.4, Curtea a selectat și a examinat o serie de
sisteme. Observațiile referitoare la acestea nu afectează opinia nemodificată de
ansamblu formulată de Curte cu privire la regularitatea veniturilor UE (a se vedea
capitolul 1). Ele evidențiază însă deficiențe persistente în ceea ce privește eficacitatea
sistemelor de control, atât la nivelul Comisiei, cât și la nivelul statelor membre. Cele
mai importante dintre acestea sunt legate de închiderea de către Comisie a ciclului de
verificare privind VNB și de fiabilitatea situațiilor privind resursele proprii tradiționale
întocmite de Țările de Jos.

Menținerea pe o perioadă de 10 ani a posibilității de a revizui
datele VNB cauzează incertitudine bugetară

3.9. În cadrul ciclului său multianual de verificări privind VNB, Comisia examinează

dacă procedurile utilizate de statele membre pentru compilarea conturilor lor
naționale sunt conforme cu SEC 2010 8 și dacă datele referitoare la VNB sunt
comparabile, fiabile și exhaustive 9. În 2020, Comisia și-a încheiat ciclul de verificare în
ceea ce privește datele VNB pentru resursele proprii aferente perioadei care începea
cu anul 2010 10, pentru toate statele membre, cu excepția Franței. În cazul acestei țări,
verificarea a fost întârziată deoarece, așa cum a raportat Curtea în anii precedenți,

8

SEC (Sistemul european de conturi naționale și regionale) 2010 este cadrul de contabilitate
al UE compatibil la nivel internațional. Acest sistem este utilizat pentru a furniza o descriere
sistematică și detaliată a unei economii. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de
conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

9

A se vedea articolul 5 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din
15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul
VNB) (JO L 181, 19.7.2003, p. 1). Acesta a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2019/516 al
Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind armonizarea venitului
național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a
Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul
VNB) (JO L 91, 29.3.2019, p. 19); a se vedea în special articolul 5 alineatul (2) din acest
regulament.

10

Cu excepția Croației, pentru care perioada în care datele rămân deschise începe din 2013.
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descrierea procedurilor de compilare din inventarul VNB nu era satisfăcătoare 11.
O astfel de situație creează incertitudine în ceea ce privește calcularea contribuțiilor
viitoare atât ale Franței, cât și ale celorlalte state membre.

3.10. Ca urmare a închiderii ciclului de verificare, Comisia a formulat un număr

mare de rezerve legate de VNB în ceea ce privește proceduri specifice de compilare din
anumite state membre, pentru care erau necesare îmbunătățiri 12 (a se vedea
anexa 3.2). Cu excepția unei rezerve referitoare la impactul globalizării asupra VNB
(a se vedea punctul 3.11), aceste rezerve înseamnă că datele statistice pe 10 ani ale
statelor membre rămân deschise pentru modificări 13. O astfel de situație accentuează
în mod considerabil în bugetele naționale o anumită incertitudine bugetară legată de
contribuția bazată pe VNB, aspect deja semnalat de Curte 14.

Impactul globalizării asupra VNB nu este abordat în mod
corespunzător

3.11. În ceea ce privește rezerva VNB legată de impactul globalizării, care permitea

încorporarea unei estimări mai precise a activelor de cercetare și dezvoltare ale
întreprinderilor multinaționale 15, Comisia a redus perioada în care datele puteau fi
revizuite, stabilind că 2018 este primul an pentru care se pot modifica datele. O astfel
de excepție răspunde dificultăților întâmpinate de statele membre în a obține de la
companiile multinaționale date pentru anii anteriori, dar, în același timp, slăbește
comparabilitatea, fiabilitatea și exhaustivitatea datelor VNB ale statelor membre din

11

A se vedea punctul 4.18 din Raportul anual pe 2018 al Curții și punctul 3.21 din Raportul
anual pe 2019 al Curții.

12

Rezervele specifice privind anumite tipuri de operațiuni și rezervele transversale înlocuiesc
rezervele specifice procesului.

13

Legislația UE privind calcularea resurselor proprii prevede că ajustarea datelor referitoare la
VNB pentru un anumit exercițiu financiar este posibilă până în anul N+4. Această regulă de
patru ani poate fi extinsă prin formularea unei rezerve legate de VNB în cazurile în care
calitatea datelor trebuie îmbunătățită.

14

A se vedea punctele 68-70 și recomandarea 2 din Raportul special nr. 11/2013:
„Ameliorarea calității datelor privind venitul național brut (VNB): o abordare mai
structurată și mai bine direcționată ar îmbunătăți eficacitatea verificării realizate de
Comisie”, precum și punctele 4.9-4.10 și recomandarea 1 din Raportul anual pe 2014 al
Curții.

15

A se vedea punctul 3.20 din Raportul anual pe 2019 al Curții.
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perioada 2010-2017. Această limitare nu este în conformitate cu normele UE 16 privind
calcularea resursei proprii bazate pe VNB.

În pofida unor îmbunătățiri, numărul de rezerve privind TVA și
de puncte care necesită soluționare în legătură cu resursele
proprii tradiționale rămâne ridicat

3.12. Curtea a examinat procesul prin care Comisia verifică modul de calcul al bazei

TVA și resursele proprii tradiționale și a elaborat o imagine de ansamblu a rezervelor și
a punctelor deschise de Comisie în legătură cu deficiențele detectate (a se vedea
anexa 3.2). În comparație cu anul trecut, numărul rezervelor în materie de TVA
a crescut de la 95 la 104 (9 %), iar numărul de puncte care necesită soluționare în
legătură cu resursele proprii tradiționale a scăzut de la 356 la 326 (8 %). În același timp,
Curtea a constatat progrese semnificative în ceea ce privește soluționarea de către
statele membre a deficiențelor identificate în anii anteriori, ceea ce a dus la retragerea
unor rezerve legate de TVA și la închiderea unor puncte în legătură cu resursele proprii
tradiționale. Există însă în continuare numeroase deficiențe neremediate.

Persistă deficiențe în modul în care statele membre asigură
contabilitatea și gestionarea resurselor proprii tradiționale

3.13. Curtea a examinat modul în care trei state membre (Spania, Franța și Țările

de Jos) întocmeau situațiile cu privire la taxele vamale colectate și la cele care nu au
fost colectate încă 17, precum și procedurile aplicate de acestea pentru gestionarea
resurselor proprii tradiționale datorate la bugetul UE (a se vedea anexa 3.3). Evaluarea
Curții cu privire la principalele sisteme interne de control ale statelor membre în
materie de RPT este prezentată în figura 3.1.

16

Articolul 10b alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din
26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii
tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru
a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39).

17

Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/194 a Comisiei din 8 februarie 2018 de
stabilire a unor modele pentru situația conturilor privind drepturile asupra resurselor
proprii și a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare
drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014
al Consiliului (JO L 36, 9.2.2018, p. 20).

103

Figura 3.1 – Evaluarea principalelor sisteme interne de control în materie
de RPT în statele membre selectate
Franța
Contribuții RPT în 2020

Spania

1,7 miliarde de
euro, 8 % din
totalul RPT

Țările de Jos

1,3 miliarde de
euro, 7 % din
totalul RPT

3,1 miliarde de
euro, 16 % din
totalul RPT

Compilarea
situațiilor privind
resursele proprii
tradiționale
Gestionarea taxelor
vamale colectate

Gestionarea taxelor
vamale necolectate
În general eficace

Parțial eficace

Ineficace

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

3.14. În Franța, Curtea nu a identificat probleme semnificative cu privire la

întocmirea situațiilor privind RPT (nici în cazul taxelor vamale colectate, nici în cazul
taxelor necolectate încă). Totuși, în celelalte două state membre examinate, s-a
constatat că deficiențele identificate anterior de Curte persistă (a se vedea caseta 3.2).
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Caseta 3.2
Deficiențe persistente în sistemele naționale de control utilizate
pentru compilarea situațiilor privind resursele proprii tradiționale
Spania
În Raportul anual pe 2018 18, Curtea a subliniat că situațiile întocmite de Spania cu
privire la taxele vamale colectate includeau înregistrări manuale efectuate pentru
a neutraliza înregistrări automate generate de sistemul informatic. Curtea
a constatat că sumele puse la dispoziția bugetului UE fuseseră reduse în mod
incorect cu jumătate de milion de euro din cauza unei intervenții manuale
neautorizate.
Curtea a observat îmbunătățiri în ceea ce privește detectarea și corectarea
înregistrărilor automate eronate, dar constată că, întrucât sistemul informatic nu
a fost modificat, în Spania continuă să existe un risc de compilare incorectă
a situațiilor privind resursele proprii tradiționale.
Țările de Jos
Începând din 2013 19, Curtea a raportat de mai multe ori că nu este în măsură să
evalueze în mod corespunzător fiabilitatea situațiilor întocmite de Țările de Jos
(nici cele pentru taxele vamale colectate, nici situațiile pentru taxele necolectate
încă), deoarece sistemul informatic vamal nu îi permite să stabilească o pistă de
audit. Din cauza acestor limitări ale sistemului informatic, autoritățile vamale
naționale nu au putut oferi nici ele asigurări că au atenuat în mod corespunzător
riscul dublei contabilizări în conturile aferente taxelor necolectate încă și că plățile
parțiale primite de la debitori erau alocate corect între resursele proprii
tradiționale și veniturile naționale.
Autoritățile din Țările de Jos au informat Curtea în 2017 că aceste probleme vor fi
soluționate până în martie 2018, dar, trei ani mai târziu, se constată că ele
persistă.

18

A se vedea punctul 4.9 și caseta 4.2 din Raportul anual pe 2018 al Curții.

19

A se vedea punctul 2.17 din Raportul anual pe 2013 al Curții și punctul 4.14 din Raportul
anual pe 2017 al Curții.
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3.15. În 2020, Comisia a examinat mai în detaliu sistemele utilizate de autoritățile

vamale naționale pentru întocmirea situațiilor privind resursele proprii tradiționale.
Comisia a evaluat fiabilitatea acestor situații ca fiind „parțial satisfăcătoare” în 6 state
membre 20 dintre cele 10 inspectate și „în general satisfăcătoare” în 4 state membre 21.

3.16. La fel ca în anii precedenți22, au fost observate deficiențe în gestionarea

taxelor vamale constatate, dar necolectate încă de autoritățile vamale naționale.

3.17. În statele membre auditate, Curtea a constatat întârzieri în notificarea și/sau

contabilizarea datoriilor vamale (Franța și Țările de Jos) și în recuperarea acestor
datorii (Spania, Franța și Țările de Jos), precum și eliminări tardive din conturi ale
taxelor vamale nerecuperabile (Țările de Jos). La rândul său, Comisia continuă să
detecteze și să raporteze deficiențe în acest domeniu, în pofida faptului că a pus la
dispoziția statelor membre orientări suplimentare privind gestionarea acestor taxe
vamale.

Lipsa unei monitorizări sistematice a datelor privind importurile
și armonizare insuficientă a controalelor vamale la nivelul UE

3.18. În Raportul special din 2021 privind controalele vamale, Curtea a observat că

Comisia nu efectua în mod sistematic o analiză la nivelul UE a datelor privind toate
importurile în UE, cu scopul de a detecta riscurile financiare în domeniul vamal 23.
Această constatare este confirmată și de activitatea de urmărire subsecventă
a recomandărilor formulate de Curte în Raportul său anual pe 2017 (a se vedea
anexa 3.4). Monitorizarea inadecvată a datelor privind importurile la nivelul UE
compromite eficacitatea gestionării riscurilor care stă la baza selectării de către statele
membre a declarațiilor de import care urmează să fie supuse controalelor vamale.

20

Bulgaria, Franța, Malta, Portugalia, Slovacia și Suedia.

21

Cehia, Germania, Ungaria și Polonia.

22

A se vedea, de exemplu, punctul 3.9 din Raportul anual pe 2019 al Curții, punctul 4.10 din
Raportul anual pe 2018 al Curții și punctul 4.15 din Raportul anual pe 2017 al Curții.

23

A se vedea Raportul special nr. 04/2021: „Controalele vamale: armonizarea insuficientă
afectează interesele financiare ale UE”.
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3.19. Deși cadrul Comisiei de gestionare a riscurilor a fost recunoscut în acest

raport special ca un pas important în direcția unei aplicări uniforme a controalelor
vamale, Curtea a concluzionat că acesta nu asigură o armonizare suficientă, la nivelul
statelor membre, a selecției declarațiilor care să fie supuse controalelor, astfel încât să
se garanteze protecția intereselor financiare ale UE 24. Această situație este cauzată în
primul rând de deficiențele existente în concepția cadrului la nivelul UE, care permit
divergențe semnificative în ceea ce privește modul în care statele membre îl pun în
aplicare. Curtea a observat că, în cursul inspecțiilor de urmărire subsecventă privind
resursele proprii tradiționale efectuate de Comisie în statele membre, aceasta
a continuat să detecteze deficiențe și diferențe între diferitele strategii naționale de
control utilizate pentru a combate riscul de subevaluare a importurilor (a se vedea
caseta 3.3).

Caseta 3.3
Comisia estimează că, per ansamblu, strategiile de control aplicate
de statele membre pentru a combate riscul subevaluării importurilor
rămân inadecvate
În 2018 și în 2019, Comisia a efectuat în toate statele membre inspecții RPT cu
privire la strategiile de control vamal aplicate pentru a combate riscul subevaluării
importurilor. Concluzia sa a fost că, în 24 dintre cele 28 de state membre, strategia
națională de control era fie parțial satisfăcătoare, fie nesatisfăcătoare 25. Inspecțiile
de urmărire subsecventă efectuate de Comisie în 2019 și în 2020 și examinate de
Curte au arătat că trei state membre și Regatul Unit își îmbunătățiseră strategia de
control (de la nesatisfăcătoare la parțial satisfăcătoare). Per ansamblu însă,
situația rămâne inadecvată.

24

Idem, punctul 62.

25

A se vedea punctele 3.13 și 3.14 din Raportul anual pe 2019 al Curții.
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Numărul de state membre și Regatul Unit
Evaluare inițială

4

Evaluare după urmărirea
subsecventă

4

15

9

19

În general satisfăcătoare
Parțial satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor întocmite de Comisie în urma
inspecțiilor RPT.

5
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Rapoartele anuale de activitate
3.20. Informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate pe 2020 publicate

de DG BUDG și de Eurostat confirmă în general observațiile și concluziile Curții. Totuși,
raportul anual de activitate al DG BUDG nu includea deficiențele detectate de Curte în
ceea ce privește compilarea situațiilor RPT întocmite de Țările de Jos pentru taxele
vamale colectate și cele necolectate încă (a se vedea caseta 3.2).

3.21. Pentru al cincilea an consecutiv, DG BUDG și-a menținut rezerva emisă în

legătură cu faptul că sumele aferente RPT transferate către bugetul UE sunt inexacte,
ca urmare a subevaluării produselor textile și de încălțăminte importate din China în
perioada 2011-2017. Această rezervă a fost emisă pentru prima dată în 2016, când au
fost cuantificate pierderile de RPT imputabile Regatului Unit, și a fost apoi extinsă la
alte state membre în 2018, fără cuantificări însă.

3.22. Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie

împotriva Regatului Unit cu privire la pierderile de RPT cauzate de aceste importuri
subevaluate din China face obiectul unei cauze care se desfășoară în fața Curții de
Justiție a Uniunii Europene. Ultima etapă a fost ședința Curții de Justiție din
8 decembrie 2020. Pierderile potențiale totale rezultate din rezerva menționată
anterior, care sunt înregistrate drept creanțe în conturile consolidate ale Uniunii
Europene pentru exercițiul 2020, se ridicau la un principal de 2,1 miliarde de euro.
Dobânda de 1,6 miliarde de euro a fost și ea înregistrată în conturi, din cauza cotei
importante a taxelor vamale estimate care datează din 2011 și care nu au fost puse la
dispoziție.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

3.23. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de eroare din cadrul

veniturilor nu era semnificativ. Sistemele legate de venituri care au fost examinate de
Curte erau, în general, eficace. Cu toate acestea, principalele controale interne privind
resursele proprii tradiționale pe care Curtea le-a evaluat în anumite state membre și
închiderea ciclului de verificare a VNB pe care Curtea a evaluat-o la nivelul Comisiei
erau doar parțial eficace, din cauza unor deficiențe persistente (a se vedea
punctele 3.9-3.17).

3.24. De asemenea, au fost identificate deficiențe semnificative la nivelul

controalelor efectuate de statele membre în vederea reducerii deficitului de colectare
a taxelor vamale, deficiențe în legătură cu care UE trebuie să ia măsuri. Aceste
deficiențe nu afectează opinia de audit a Curții cu privire la venituri, deoarece nu se
referă la operațiunile subiacente conturilor, ci mai degrabă la riscul ca resursele proprii
tradiționale să fie incomplete. Recentul raport special al Curții privind controalele
vamale a recomandat îmbunătățiri în acest domeniu 26 (a se vedea punctele 3.18 și
3.19).

Recomandări

3.25. Anexa 3.4 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte

a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor două recomandări formulate în
Raportul său anual pe 2017 și a celor două recomandări formulate în Raportul său
anual pe 2018 care trebuiau să fie puse în aplicare până la sfârșitul anului 2020.
Comisia a pus în aplicare o recomandare în majoritatea privințelor, iar trei recomandări
au fost puse în aplicare în anumite privințe.

3.26. Pe baza acestei analize și pe baza constatărilor și a concluziilor Curții pentru
exercițiul 2020:

26

A se vedea Raportul special nr. 04/2021: „Controalele vamale: armonizarea insuficientă
afectează interesele financiare ale UE”, recomandarea 1 – „Îmbunătățirea aplicării uniforme
a controalelor vamale” și recomandarea 2 – „Dezvoltarea și implementarea unei veritabile
capacități de analiză și de coordonare la nivelul UE”.
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Recomandarea 3.1 – Examinarea și actualizarea abordării în
materie de verificare, cu scopul de a scurta perioada în care
este posibilă revizuirea datelor VNB
Curtea recomandă Comisiei să își examineze și actualizeze abordarea privind
verificarea datelor VNB ale statelor membre în viitoarele cicluri multianuale, în
vederea raționalizării în continuare a procesului și a reducerii perioadei în care datele
VNB rămân deschise după încheierea ciclului.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2024 (sfârșitul
ciclului de verificare curent).

Recomandarea 3.2 – Acțiuni suplimentare necesare pentru
a aborda în mod corespunzător impactul globalizării asupra
VNB
(a) Curtea recomandă Comisiei ca, în cooperare cu autoritățile de statistică din
statele membre, să continue să îmbunătățească modul de reflectare a globalizării
în conturile naționale, cu scopul de a soluționa rezerva privind VNB existentă cu
privire la acest aspect pentru anii începând cu 2018.
(b) În cazul în care impactul eliminării rezervei menționate mai sus asupra conturilor
naționale ar diferi considerabil între statele membre, Comisia ar trebui să
reevalueze calitatea datelor VNB din anii precedenți, cu scopul de a informa
autoritatea bugetară cu privire la posibilele implicații ale statisticilor revizuite
rezultate pentru bugetul de venituri începând din 2010.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea exercițiului 2023.

Recomandarea 3.3 – Fiabilitatea situațiilor întocmite de Țările
de Jos cu privire la resursele proprii tradiționale
Curtea recomandă ca Țările de Jos să se asigure că situațiile lunare și trimestriale
privind resursele proprii tradiționale sunt fiabile și să remedieze în acest scop
deficiențele actuale din sistemul lor informatic vamal legate de lipsa unei piste de
audit, de riscul dublei contabilizări și de alocarea incorectă a plăților parțiale.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Anexe
Anexa 3.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru
venituri
2020

2019

55

55

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE

Nivel de eroare estimat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Nu sunt
Nu sunt
afectate de afectate de
un nivel
un nivel
semnificativ semnificativ
de eroare
de eroare
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Anexa 3.2 – Numărul rezervelor nesoluționate în materie de
VNB și în materie de TVA și numărul punctelor deschise în
legătură cu resursele proprii tradiționale, pe state membre:
situația la 31.12.2020
Puncte deschise referitoare la RPT

0

Regatul Unit
Țările de Jos
Grecia
Belgia
Polonia
Irlanda
Franța
România
Germania
Spania
Luxemburg
Portugalia
Croația
Austria
Bulgaria
Danemarca
Italia
Malta
Slovacia
Suedia
Letonia
Finlanda
Lituania
Cehia
Ungaria
Cipru
Estonia
Slovenia

10

20

3

4

12
15
12
8
19

30

3
19
25
2

Rezerve privind VNB

40

50

60
18

7

41
42
6
35
18

16
10

Rezerve privind TVA

8

70
1

1

21
2
6
1

11
8
4

5
9

2

16
1
10
8
3
1
16
5 1
11
11
4 1
2 6
7
13
9
7
22
5 2 3
5 1 4
4 2 3
5 12
4 11
3 2
3
22
6
6

Puncte deschise
referitoare la RPT
TOTAL la 31.12.2020
TOTAL la 31.12.2019

326
356

Rezerve privind
TVA

Rezerve privind
VNB

104
95

157
29

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei 27.

27

Cifrele referitoare la rezervele în materie de VNB se referă doar la rezerve specifice
operațiunilor, care vizează date compilate începând cu 2010 în anumite componente din
conturile naționale ale statelor membre în cauză. Există, de asemenea, cinci rezerve
transversale pentru fiecare stat membru și pentru Regatul Unit, o rezervă privind VNB
specifică procesului care acoperă datele VNB ale Regatului Unit pentru perioada 2016-2020
și o rezervă generală pentru Franța.
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Anexa 3.3 – Procesul de întocmire a situațiilor RPT cu privire la
taxele vamale (colectate și necolectate încă) și înscrierea
acestora în conturile și în bugetul UE
Operatorii economici
Prezintă autorităților vamale naționale declarațiile de import
Plătesc eventualele taxe vamale datorate
Importă bunuri pe piața UE

În sfera declarației de asigurare

Statele membre
Constată, înscriu în conturi și colectează
taxele vamale
Transmit rapoarte Comisiei

Situația lunară
a taxelor vamale percepute

Situația trimestrială
a taxelor vamale necolectate încă

Statele membre
Plătesc către bugetul UE
80 % din taxele colectate (RPT)

Statele membre
Iau toate măsurile necesare pentru a
asigura recuperarea datoriilor
Gestionează taxele vamale necolectate
încă

Conturile și bugetul UE
Înscriere în conturi ca venituri primite
Contribuție la bugetul anual al UE

Conturile UE
Înscriere în conturi ca venituri care
urmează să fie primite (creanțe)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației și a normelor în vigoare ale UE.

114

Anexa 3.4 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la venituri
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Curtea recomandă Comisiei următoarele:
Resurse proprii tradiționale
Recomandarea 1:
2017

până la sfârșitul anului 2020, să își îmbunătățească monitorizarea
fluxurilor de importuri, inclusiv prin utilizarea la o scară mai largă
a tehnicilor de extragere a datelor pentru a analiza tendințele
neobișnuite și motivele lor subiacente, și să acționeze în mod
prompt pentru a se asigura că cuantumurile resurselor proprii
tradiționale datorate sunt puse la dispoziție.

X

Nepusă
în
aplicare

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Resursa proprie bazată pe TVA
Recomandarea 2:
până la sfârșitul anului 2019, să procedeze la o revizuire a cadrului
de control existent și să asigure o mai bună consemnare
documentară a aplicării acestuia la verificarea modului în care
statele membre au calculat coeficienții medii ponderați utilizați
pentru obținerea bazelor armonizate de evaluare a TVA-ului.

2018

X

Curtea recomandă Comisiei următoarele:
Recomandarea 1:
până în 2020, să pună în aplicare o evaluare mai structurată și mai
documentată a riscurilor pentru planificarea controalelor sale
privind resursele proprii tradiționale, inclusiv o analiză a nivelului
de risc al fiecărui stat membru și a riscurilor legate de întocmirea
„conturilor A” și a „conturilor B”.

X

Recomandarea 2:
până în 2020, să consolideze sfera de aplicare a verificărilor sale
lunare și trimestriale cu privire la situațiile „conturilor A” și ale
„conturilor B” aferente resurselor proprii tradiționale prin
efectuarea unei analize mai în profunzime a modificărilor
neobișnuite, pentru a se asigura că se reacționează prompt la
potențialele anomalii.

X

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Nepusă
în
aplicare

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente
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Note privind analiza Curții cu privire la progresele realizate:
Raportul anual pe 2017
Recomandarea 1:
Comisia (DG BUDG) utilizează în prezent bazele de date THESEUS și Surveillance II pentru a monitoriza în statele membre tendințele de subevaluare a importurilor. În
decembrie 2020, DG BUDG a creat o nouă echipă de analiză a datelor, cu misiunea de a veni în sprijinul deciziilor de politică vamală și a strategiei de asigurare a respectării
legislației. Responsabilitățile echipei, frecvența analizei datelor și modurile de utilizare a acestor analize nu au fost însă definite deocamdată.
Comisia (DG TAXUD) a început să lucreze la mai multe instrumente care vor îmbunătăți analiza datelor privind fluxurile de import. Ea consideră însă că monitorizarea
acestor fluxuri nu se va îmbunătăți semnificativ înainte de intrarea în funcțiune a bazei de date Surveillance III 28, care nu este așteptată înainte de ianuarie 2023.
În 2019, serviciile Comisiei (DG BUDG, DG TAXUD și OLAF) au pus în comun resurse pentru a realiza un proiect-pilot de capacitate analitică comună (Joint Analytical
Capacity), cu obiectivul de a explora posibilități de utilizare a tehnicilor de data mining și de analiză a datelor. Această acțiune este în curs.
În septembrie 2020, Comisia a publicat Planul de acțiune vamală (pentru perioada 2020-2024), care prevede dezvoltarea analizei datelor la nivelul UE. Potrivit informațiilor
primite de Curte, Comisia estimează că va da curs pe deplin acestei recomandări înainte de sfârșitul anului 2022.
Recomandarea 2:
Comisia (DG BUDG) și-a revizuit procedurile de control pe care le aplică pentru a verifica modul în care statele membre calculează coeficientul mediu ponderat al TVA. Acest
demers a îmbunătățit transparența, trasabilitatea și continuitatea controalelor. Curtea a constatat însă că evaluarea impactului posibilelor deficiențe din conturile naționale
(acoperite de rezervele generale privind VNB) asupra calculului acestui coeficient nu este documentată în mod corespunzător.

28

A se vedea caseta 3.2 din Raportul anual pe 2019 al Curții.
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Raportul anual pe 2018
Recomandarea 1:
Curtea salută continuarea procesului de formalizare a evaluării riscurilor introdus de Comisie (DG BUDG) pentru planificarea inspecțiilor sale privind resursele proprii
tradiționale. Cu toate acestea, Curtea a observat că, în continuare, cadrul de evaluare a riscurilor nu afișează evaluarea nivelului de risc al fiecărui stat membru. Domeniile
selectate pentru inspecțiile RPT nu se bazează încă pe o evaluare mai amplă a riscurilor legate de domeniul vamal, inclusiv a impactului și a probabilității acestora.
Recomandarea 2:
Sfera de aplicare a verificărilor lunare și trimestriale efectuate de Comisie (DG BUDG) cu privire la situația taxelor vamale colectate și a celor necolectate încă (conturile A și
conturile B) pentru a detecta tendințele neobișnuite nu a fost extinsă în conformitate cu recomandarea Curții. Sfera continuă să se limiteze, în general, la verificări privind
coerența situațiilor lunare și trimestriale privind RPT. Analiza acestor situații este utilizată și pentru pregătirea inspecțiilor RPT anuale. În 2020, Comisia (DG BUDG) a început
să efectueze inspecții ad-hoc și audituri documentare pentru a reacționa la tendințele emergente care afectează gestionarea resurselor proprii tradiționale, cum ar fi
riscurile legate de subevaluarea importurilor în unele state membre.
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Capitolul 4
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
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Cuprins
Puncte

Introducere

4.1.-4.5.

Scurtă descriere

4.2.-4.4.

Sfera și abordarea auditului

Regularitatea operațiunilor

4.5.
4.6.-4.22.

Costurile cu personalul constituie în continuare principala
sursă de eroare, în special în cazul cheltuielilor consacrate
cercetării

4.13.-4.17.

Probleme legate de subcontractare

4.18.-4.21.

Tipuri de erori detectate în cadrul altor costuri directe

Examinarea informațiilor privind regularitatea
furnizate de entitățile auditate
Eșantionarea la nivelul declarațiilor de cheltuieli auditate nu
a fost întotdeauna conformă cu procedurile stabilite

4.22.

4.23.-4.29.
4.27.

În pofida îmbunătățirilor introduse de Comisie, este posibil
ca rata de eroare reprezentativă să fie subestimată

4.28.-4.29.

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de
guvernanță

4.30.-4.37.

Concluzie și recomandări

4.38.-4.42.

Concluzie

4.38.-4.40.

Recomandări

4.41.-4.42.
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Anexe
Anexa 4.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
pentru subrubrica Competitivitate pentru creștere și locuri
de muncă
Anexa 4.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor anterioare formulate cu privire la subrubrica
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
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Introducere
4.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la subrubrica 1a –

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă, din cadrul financiar
multianual (CFM). Caseta 4.1 oferă o imagine de ansamblu a principalelor activități și
cheltuieli efectuate pentru această subrubrică în 2020.

Caseta 4.1
Subrubrica 1a din CFM – Competitivitate pentru creștere și locuri de
muncă – prezentare defalcată pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcarea acestora
(în miliarde de euro)

Competitivitate
24,1
(13,9 %)
Cercetare
13,6 (56,4 %)

173,3

miliarde
de euro

Educație, formare,
tineret și sport
3,1 (12,8 %)
Transporturi și energie
2,4 (10,2 %)
Programe spațiale
1,6 (6,5 %)
Alte acțiuni și programe
3,4 (14,1 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
0

5

10

15

(în miliarde de euro)
20

25

plăți de prefinanțare⁽*⁾: 17,8
total: 24,1

Plăți
plăți intermediare/finale: 6,3
Populația de
audit

total: 16,3
prefinanțări validate și închise⁽*⁾: 10,0

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se
vedea punctul 11 din anexa 1.1).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.

Scurtă descriere

4.2. Programele finanțate în cadrul subrubricii „Competitivitate pentru creștere și

locuri de muncă” sunt diverse și obiectivul lor este să promoveze o societate favorabilă
incluziunii, să stimuleze creșterea, să încurajeze cercetarea, dezvoltarea și inovarea și
să creeze locuri de muncă în UE.

4.3. Principalele programe sunt Orizont 20201 pentru cercetare și inovare [și

predecesorul său, Al șaptelea program-cadru 2 (PC7)], precum și Erasmus+ pentru
educație, formare profesională, tineret și sport. Subrubrica 1a din CFM cuprinde, de
asemenea, proiecte de infrastructură de mare amploare, cum ar fi programele spațiale
Galileo (sistemul global de navigație prin satelit al UE) și EGNOS (Serviciul european
geostaționar mixt de navigare), precum și contribuția UE la reactorul termonuclear
experimental internațional (ITER) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE).
Această subrubrică include și instrumente financiare, cum ar fi Fondul european
pentru investiții strategice (FEIS).

1

Programul-cadru pentru cercetare și inovare 2014-2020 (Orizont 2020).

2

Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (2007-2013).
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4.4. Majoritatea cheltuielilor din cadrul acestor programe sunt gestionate în mod

direct de către Comisie, inclusiv prin intermediul agențiilor executive, și se prezintă sub
formă de granturi acordate unor beneficiari publici sau privați care participă la
proiecte. Comisia efectuează plăți în avans către beneficiari la momentul semnării unui
acord de grant și rambursează ulterior cheltuielile finanțate de UE pe care beneficiarii
le raportează, deducând plățile în avans. În ceea ce privește programul Erasmus+, cea
mai mare parte a cheltuielilor este gestionată de agențiile naționale în numele
Comisiei (aproximativ 80 % din granturi).

Sfera și abordarea auditului

4.5. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a examinat în 2020 pentru această subrubrică din CFM:

(a) un eșantion de 133 de operațiuni, astfel cum se indică la punctul 9 din anexa 1.1.
Eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă
de cheltuieli acoperite de subrubrica 1a din CFM. Acesta a constat din 84 de
operațiuni din domeniul cercetării și inovării (80 din cadrul programului
Orizont 2020 și 4 din cadrul PC7) și din 49 de operațiuni din cadrul altor programe
și activități, în special MIE, Erasmus+, instrumentele financiare și programele
spațiale. Beneficiarii care au făcut obiectul auditului erau situați în 22 de state
membre, în Regatul Unit și în 5 țări terțe. Obiectivul Curții a fost de a prezenta
o apreciere specifică pentru această subrubrică din CFM și de a contribui la
declarația de asigurare globală, astfel cum se explică în anexa 1.1;
(b) informațiile privind regularitatea din rapoartele anuale de activitate ale Direcției
Generale Cercetare și Inovare (DG RTD), ale Direcției Generale Rețele de
Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) și ale Agenției Executive
pentru Inovare și Rețele (INEA), pe care Comisia le-a inclus ulterior în raportul său
anual privind gestiunea și performanța;
(c) punerea în aplicare de către Comisie a acțiunilor menite să remedieze problemele
identificate de Curte în anii anteriori în ceea ce privește fiabilitatea activității de
audit ex post a Comisiei referitoare la regularitatea cheltuielilor din cadrul
programului Orizont 2020. Curtea se concentrează pe aceste probleme în fiecare
an pentru a putea utiliza mai bine în viitor informațiile disponibile cu privire la
regularitate.
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Regularitatea operațiunilor
4.6. În anexa 4.1 este prezentată o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor

efectuate pe operațiuni. Dintre cele 133 de operațiuni examinate de Curte, 64 (48 %)
conțineau erori. Pe baza celor 37 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de
eroare este de 3,9 % 3. Caseta 4.2 prezintă o repartizare a nivelului de eroare estimat
de Curte pentru 2020, diferențiind între operațiuni din domeniul cercetării și alte
operațiuni.

Caseta 4.2
Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat
Cercetare

Costuri directe cu personalul neeligibile

15 %

Alte costuri directe neeligibile (TVA,
deplasări, echipamente)

17 %

10 %

2%
34 %

Criterii de selecție/atribuire
nelegale/discriminatorii stabilite în anunțul
de participare sau în documentația de…
Costuri indirecte și costuri de subcontractare
neeligibile

5%

27 %

Lipsa unor documente justificative
esențiale/lipsa unei piste de audit/cheltuieli
care nu au fost efectuate

Altele

16 %

7%
0%

66 %

1%
10 %

20 %

30 %

40 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

3

Nivelul de eroare este calculat de Curte pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată
reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de
eroare estimat din cadrul populației se situează între 1,9 % și 5,8 % (limita inferioară,
respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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4.7. Cheltuielile din cadrul PC7 și al programului Orizont 2020 continuă să prezinte

un risc mai ridicat și constituie principala sursă a erorilor identificate de Curte. Aceasta
a detectat erori cuantificabile legate de costuri neeligibile în 28 dintre cele 84 de
operațiuni din domeniul cercetării și inovării cuprinse în eșantion. Erorile respective au
contribuit cu 66 % la nivelul de eroare estimat de Curte pentru această subrubrică în
2020.

4.8. Curtea a semnalat în trecut ameliorări în concepția programului și în strategia

de control a Comisiei utilizată pentru programul Orizont 2020 4. Anumite simplificări au
făcut viața mai ușoară beneficiarilor și au contribuit la reducerea riscului de eroare. Cu
toate acestea, rezultatele activității de audit a Curții și estimarea proprie a Comisiei
(a se vedea punctul 4.32) arată că acest lucru nu a redus rata de eroare sub pragul de
semnificație de 2 %.

4.9. În cazul celorlalte programe și activități, Curtea a detectat erori cuantificabile în
9 dintre cele 49 de operațiuni din eșantion. Acestea au inclus:

(a) un caz de neregularitate în cadrul unei proceduri de achiziții (MIE);
(b) neîndeplinirea unei condiții esențiale de plată 5 (programul „Servicii europene
pentru ocuparea forței de muncă”);
(c) costuri suportate în afara perioadei de eligibilitate a proiectului (Programul
statistic european);
(d) costuri neeligibile cu personalul (Programul de cercetare al Fondului de cercetare
pentru cărbune și oțel și MIE).

4

De exemplu, la punctul 5.13 din Raportul anual pe 2018 și în Raportul special nr. 28/2018,
intitulat „Majoritatea măsurilor de simplificare introduse în programul Orizont 2020 au
făcut viața mai ușoară beneficiarilor, dar există încă loc de îmbunătățiri”.

5

Beneficiarul auditat nu a solicitat o declarație scrisă din partea viitorilor angajatori ai
solicitanților de locuri de muncă în care să se precizeze că politica întreprinderii în domeniul
ocupării forței de muncă nu acoperea costurile de mutare. Scopul unei astfel de declarații
este de a evita dubla finanțare a acestor costuri.
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4.10. Comisia a aplicat măsuri corective care afectau în mod direct șase dintre

operațiunile cuprinse în eșantionul Curții. Aceste măsuri au fost relevante pentru
calculele efectuate de Curte, întrucât au contribuit la reducerea nivelului de eroare
estimat pentru acest capitol cu 0,12 puncte procentuale. În 14 cazuri de erori
cuantificabile produse la nivelul beneficiarilor finali, procedurile de control instituite de
Comisie nu au reușit să prevină sau să detecteze și să corecteze eroarea înainte de
acceptarea cheltuielilor. Majoritatea erorilor nedetectate erau legate de costurile cu
personalul. Dacă Comisia sau auditorii contractați de beneficiari 6 ar fi utilizat în mod
corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul de eroare estimat
pentru acest capitol ar fi fost cu 1,6 puncte procentuale mai mic.

4.11. În ceea ce privește cheltuielile de cercetare, auditorii contractați de

beneficiarii înșiși la sfârșitul unui proiect furnizează certificate privind situațiile
financiare (CFS). Aceste certificate sunt menite să ajute Comisia să verifice dacă
costurile declarate în situațiile financiare sunt eligibile. Curtea a semnalat însă în mod
repetat deficiențe în ceea ce privește aceste certificate 7. S-a constatat că 10 dintre cele
14 cazuri de erori cuantificabile detectabile nu fuseseră descoperite de auditorii care
au furnizat certificatele.

4.12. În plus, anumite categorii de costuri unitare, cum ar fi costurile de furnizare

a accesului transnațional la infrastructuri de cercetare, nu sunt testate de auditorii
contractați, deoarece Comisia nu le impune să efectueze acest tip de verificări. Deși
costurile unitare sunt, în general, mai puțin expuse la erori decât rambursarea
costurilor reale, numărul de unități declarate poate fi în continuare incorect, așa cum
reiese din auditurile Curții. Prin urmare, este puțin probabil ca aceste erori să fie
detectate de sistemul de control al Comisiei.

6

Un element al sistemului de control al Comisiei îl constituie certificatele privind situațiile
financiare emise de auditori contractați de beneficiari (a se vedea punctul 4.11).

7

Punctul 5.15 din Raportul anual pe 2018 și punctul 4.10 din Raportul anual pe 2019.
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Costurile cu personalul constituie în continuare principala sursă
de eroare, în special în cazul cheltuielilor consacrate cercetării

4.13. Normele privind declararea costurilor cu personalul în cadrul programului

Orizont 2020 rămân complexe, în pofida eforturilor de simplificare, și calculul acestor
costuri rămâne o sursă majoră de eroare în declarațiile de cheltuieli. Așa cum a arătat
Curtea în rapoartele sale anuale anterioare 8 și în Raportul special nr. 28/2018,
metodologia de calcul al costurilor cu personalul a devenit mai complexă, în ceea ce
privește anumite aspecte, în cadrul programului Orizont 2020 și acest lucru a sporit
riscul de eroare. Dintre operațiunile din domeniul cercetării incluse în eșantionul Curții,
28 erau afectate de erori cuantificabile, 20 dintre acestea, adică peste 70 %, fiind
cauzate de aplicarea incorectă a metodologiei de calcul al costurilor cu personalul.

4.14. În rapoartele sale anuale anterioare9, Curtea a semnalat că regula care

impune utilizarea unui tarif orar anual aplicabil în cel mai recent exercițiu financiar
închis pentru declararea costurilor legate de exercițiul de raportare ulterior (neînchis
încă) conduce la erori. În plus, în cazul în care personalul a lucrat exclusiv la un anumit
proiect, această regulă creează o sarcină administrativă suplimentară pentru
beneficiari și afectează costurile care vor fi rambursate. Tariful istoric menționat
anterior nu va reflecta nicio creștere salarială în anul următor. Prin urmare, sunt
frecvente situațiile în care beneficiarii nu respectă această regulă și declară costurile
efectiv suportate pentru anul de raportare neînchis. Curtea a identificat nouă astfel de
exemple în 2020.

4.15. Beneficiarii nu pot declara costurile salariale efective pentru exercițiul

financiar în curs decât dacă utilizează tariful orar lunar. Auditurile Curții au arătat însă
că diferitele calcule implicate în această opțiune sunt prea complexe și, prin urmare,
rareori corecte. Principala dificultate constă în alocarea plăților generate pe o perioadă
mai lungă de o lună (cum ar fi indemnizația de concediu și al treisprezecelea salariu)
lunilor în care acestea au fost câștigate efectiv. Beneficiarii fac adesea greșeli legate de
această alocare, denaturând astfel tarifele lunare.

8

Punctele 5.34 (2017), 5.16 (2018) și 4.11 (2019), precum și recomandarea 1 (2017), care
încă nu a fost pusă în aplicare integral.

9

Punctele 5.17 (2018) și 4.12 (2019).
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4.16. Alte erori, mai puțin frecvente, în ceea ce privește costurile cu personalul au

inclus utilizarea mai degrabă a unor costuri salariale teoretice decât a cifrelor reale,
elemente salariale neeligibile, ore neeligibile lucrate în afara perioadei de eligibilitate
aferente proiectului și declararea incorectă a costurilor pentru personalul detașat de la
terți asociați.

4.17. În ceea ce privește înregistrarea timpului de lucru, ca urmare a simplificărilor

introduse de Comisie în programul Orizont 2020, Curtea a identificat mai puține cazuri
de nerespectare a cerințelor formale. Cu toate acestea, verificarea de către Curte
a fișelor de pontaj în raport cu absențele înregistrate și cu sărbătorile legale a arătat
că, în multe cazuri, personalul continua să declare ore lucrate în cadrul proiectelor
finanțate în timpul absențelor, al sărbătorilor legale și al weekendurilor. Calitatea slabă
a sistemelor sporește riscul ca evidențele subiacente ale orelor să nu fie fiabile, iar
costurile declarate să fie supraestimate. Într-un caz, beneficiarul nu a prezentat nicio
fișă de pontaj și, în consecință, Curtea a considerat toate costurile cu personalul ca
nefiind eligibile.

Probleme legate de subcontractare

4.18. Atunci când semnează un acord de grant cu Comisia, beneficiarii ar trebui să

precizeze în mod explicit care părți ale activității vor fi subcontractate, astfel încât
costurile aferente să fie eligibile și să se asigure cel mai bun raport calitate-preț.
Distincția între activitățile proprii și cele subcontractate este de asemenea importantă
pentru determinarea eligibilității costurilor indirecte: beneficiarii nu au dreptul să
declare astfel de costuri dacă sarcinile sunt subcontractate, dar pot solicita 25 % din
costurile cu personalul pentru sarcinile pe care le execută ei înșiși.

4.19. În cadrul activității sale, Curtea a identificat mai multe cazuri în care

beneficiarii nu dispuneau de personal suficient și angajaseră consultanți externi. Ei nu
comunicaseră însă în prealabil acest fapt Comisiei și declaraseră costurile serviciilor
prestate de consultanți drept costuri cu personalul propriu, împreună cu rata forfetară
aferentă pentru costurile indirecte. În aceste cazuri, Curtea a constatat că toate
costurile în cauză erau neeligibile.
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4.20. Acest tip de eroare a afectat în principal beneficiari privați, pentru care

utilizarea serviciilor altor întreprinderi este o practică obișnuită. Acești beneficiari nu
erau întotdeauna conștienți de diferența de tratament dintre costurile directe cu
personalul și costurile cu consultanții externi în cadrul programelor finanțate de UE
(Orizont 2020 și MIE). Riscul unor astfel de erori este deosebit de ridicat în cazul IMMurilor, care sunt puternic încurajate să participe la programe de cercetare, dar care pot
avea un număr redus de angajați proprii sau niciun angajat. În caseta 4.3 este
prezentat un exemplu în acest sens.

Caseta 4.3
Exemplu de costuri de subcontractare declarate drept costuri directe
cu personalul, care au antrenat costuri indirecte neeligibile
Unul dintre IMM-urile auditate era în realitate o societate de tip „cutie poștală”.
Aceasta nu avea personal salariat și nici sediu propriu. Adresa societății era
reședința privată a unuia dintre proprietarii IMM-ului. Societatea se baza pe
serviciile prestate de liber-profesioniști care lucrau din alte părți ale țării sau din
străinătate. Aceasta a declarat plățile efectuate către liber-profesioniști drept
costuri directe cu personalul. În ceea ce privește activitatea proprie în cadrul
proiectului, proprietarii au încheiat acorduri de consultanță cu propria societate.
Aceștia au facturat serviciile prestate societății și ulterior au solicitat rambursarea
lor de către UE la rate de aproape trei ori mai mari decât cele stabilite în cadrul
programului Orizont 2020 pentru proprietarii de IMM-uri care nu primeau un
salariu. Ca urmare a clasificării incorecte a costurilor de subcontractare drept
costuri cu personalul, societatea a solicitat, în mod nejustificat, și costuri indirecte
în valoare de 115 000 de euro corespunzătoare personalului și sediului, deși nu
avea nici personal, nici sediu propriu.
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4.21. Beneficiarii întâmpină de asemenea dificultăți în a înțelege diferența dintre

subcontractarea sarcinilor care decurg dintr-o acțiune 10 și furnizarea de „alte bunuri și
servicii” 11. Acest lucru duce la o clasificare incorectă a costurilor în declarațiile
beneficiarilor și are un impact asupra dreptului lor de a declara costuri indirecte, așa
cum se explică la punctul 4.18.

Tipuri de erori detectate în cadrul altor costuri directe

4.22. Tipurile de erori identificate de Curte în cadrul celorlalte categorii de costuri

includeau costuri neeligibile cu echipamentele, TVA-ul deductibil, costuri care nu
fuseseră suportate, deplasări care nu aveau legătură cu proiectul și aplicarea unor rate
incorecte ale cursului de schimb. Un exemplu de declarație de cheltuieli care implică
mai multe dintre aceste erori este prezentat în caseta 4.4.

Caseta 4.4
Un exemplu de erori multiple în cadrul aceleiași declarații de
cheltuieli
Un beneficiar din sectorul energetic a declarat costuri cu personalul, cu
echipamentele și alte costuri. Acesta a declarat peste 1 500 de ore lucrate de
doi angajați în weekenduri și în sărbători legale, peste 90 000 de euro
reprezentând costuri de amortizare pentru echipamente pe care nu le deținea în
proprietate și 20 % TVA deductibil neeligibil aferent costurilor cu consumabilele.
De asemenea, beneficiarul a aplicat diferite rate incorecte ale cursului de schimb
pentru costurile suportate în moneda locală.

10

Se încheie subcontracte pentru executarea sarcinilor care decurg dintr-o acțiune sau pentru
părți ale acestora care sunt menționate în descrierea acțiunii.

11

Contracte de achiziționare de bunuri, de lucrări sau de servicii care nu au legătură cu
punerea în aplicare a sarcinilor ce decurg dintr-o acțiune, dar care sunt necesare pentru
punerea lor în aplicare. Această categorie acoperă elemente care nu au legătură cu
activitatea de cercetare, cum ar fi achiziționarea de consumabile, costurile de diseminare,
traducerea, organizarea de evenimente etc.
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Examinarea informațiilor privind
regularitatea furnizate de entitățile
auditate
4.23. Comisia utilizează rezultatele activității sale de audit ex post ca bază pentru

calculul sumei expuse riscului la momentul plății, pe care o publică în rapoartele
anuale de activitate ale direcțiilor sale generale. Aproximativ 20 % din auditurile
ex post efectuate pentru întreaga familie Orizont 2020 sunt desfășurate de Serviciul
comun de audit al DG RTD (Common Audit Service – CAS), restul de 80 % fiind derulate
în numele acestei direcții de către societăți private de audit 12 selectate prin
intermediul unei proceduri de achiziții. Eșantionul reprezentativ utilizat de CAS pentru
auditurile sale ex post este extras, aproximativ o dată la 18 luni, din rândul declarațiilor
de cheltuieli aprobate.

4.24. În vederea întocmirii atât a Raportului anual pe 2018, cât și a celui pe 2019,

Curtea a examinat un eșantion aleatoriu compus din 20 de audituri ex post care figurau
în eșantionul reprezentativ utilizat de Comisie pentru plățile efectuate în cadrul
programului Orizont 2020. Curtea a desfășurat această activitate pentru a putea utiliza
mai bine în viitor informațiile disponibile cu privire la regularitate. Dintre cele 40 de
audituri examinate de Curte pentru cei doi ani, Curtea nu s-a putut baza pe concluziile
formulate în 17 cazuri 13.

4.25. În 2020, Curtea a efectuat o examinare a procedurilor de audit ex post ale

Comisiei pentru a monitoriza deficiențele pe care le identificase în anii anteriori și care
făcuseră obiectul unor recomandări în rapoartele sale anuale pe 2018 și pe 2019.
Curtea a observat că Serviciul comun de audit a luat măsuri pentru a îmbunătăți
calitatea auditurilor sale ex post, de exemplu prin creșterea cerințelor de calitate
privind firmele private de audit în cadrul celei mai recente proceduri de achiziție,
lansată în 2020, și prin furnizarea de formare periodică societăților de audit și
auditorilor interni.

12

Societăți de audit externe care aplică aceeași metodologie de audit ca auditorii CAS.

13

Punctul 5.33 din Raportul anual pe 2018 și punctul 4.27 din Raportul anual pe 2019.
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4.26. Pentru toate cele nouă audituri ex post selectate astfel încât să fie

reprezentative (referitoare la 11 declarații de cheltuieli) care au început în 2019 sau în
2020 și au fost finalizate în 2020, Curtea a verificat dacă procedurile de eșantionare au
fost respectate și dacă listele standard de verificare pentru audit care trebuie
completate în cazul fiecărui audit au fost examinate de CAS. Curtea a extras, de
asemenea, un eșantion aleatoriu de 10 audituri, pentru care a verificat modul în care
CAS a aplicat corecțiile aduse metodologiei de calcul al ratei de eroare.

Eșantionarea la nivelul declarațiilor de cheltuieli auditate nu
a fost întotdeauna conformă cu procedurile stabilite

4.27. Curtea a constatat că examinatorii din cadrul CAS responsabili cu evaluarea

calității nu au verificat eșantionarea efectuată la nivel intern sau de către auditorii
externi pentru auditurile lor. În două cazuri, ea a detectat o încălcare a regulilor de
eșantionare ale CAS și a constatat că, în majoritatea cazurilor, informațiile necesare
pentru a reefectua eșantionarea erau disponibile doar la nivelul auditorilor și nu
fuseseră solicitate de către examinatorii CAS. În plus, Curtea a constatat că Serviciul
comun de audit nu verifică dacă societățile private de audit au completat listele
standard de verificare pentru audit pe care acest serviciu le-a conceput în vederea
documentării activității de audit.
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În pofida îmbunătățirilor introduse de Comisie, este posibil ca
rata de eroare reprezentativă să fie subestimată

4.28. Pentru a remedia problema de natură metodologică ridicată anterior de

Curte, care a condus la o subestimare a ratei de eroare 14, CAS a calculat o majorare
a acesteia pe baza a 790 de audituri închise în 2020. Acest lucru a dus la o creștere
a ratei de eroare cu 0,41 puncte procentuale, care a fost dezvăluită în rapoartele
anuale de activitate analizate de Curte (a se vedea punctul 4.30). Curtea nu
a identificat diferențe semnificative în urma reefectuării unui număr de 10 calcule. Ea
a constatat însă că în două dintre cele 10 cazuri procedurile de eșantionare nu
respectau pe deplin normele CAS privind eșantionarea pentru auditurile ex post din
cadrul programului Orizont 2020.

4.29. Pentru a ține seama de constatările cantitative formulate de Curte în urma

examinărilor efectuate de aceasta în 2018 și în 2019 cu privire la 40 de audituri ex post,
CAS a calculat o majorare suplimentară de 0,13 puncte procentuale pentru rata de
eroare. Această majorare nu a fost dezvăluită în mod explicit în rapoartele anuale de
activitate. Curtea recunoaște eforturile depuse de CAS pentru a cuantifica impactul,
chiar dacă rata de eroare revizuită nu ia în considerare faptul că astfel de erori s-ar fi
putut produce și în cadrul auditurilor ex post neexaminate de Curte. Unele dintre
constatările Curții s-au bazat, de asemenea, pe aspecte calitative, precum deficiențe la
nivelul procedurilor de audit. Astfel, este posibil ca rata de eroare să fie subevaluată.

14

Rata de eroare era calculată ca procent din totalul costurilor acceptate, și nu din suma
efectiv auditată. Aceasta însemna că numitorul utilizat pentru calculul erorii era mai mare
și, în consecință, rata de eroare era subevaluată; a se vedea punctul 5.34 din Raportul anual
pe 2018.
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Rapoartele anuale de activitate și alte
mecanisme de guvernanță
4.30. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte15 au reflectat informațiile
disponibile și au furnizat o evaluare corectă a gestiunii financiare a direcțiilor generale
și a agențiilor executive în ceea ce privește regularitatea operațiunilor subiacente
legate de cheltuielile aferente subrubricii 1a din CFM.

4.31. Activitatea de audit privind PC7 este finalizată. Rapoartele anuale de

activitate ale DG RTD și DG CONNECT confirmă faptul că rata de eroare reziduală
cumulată pentru PC7 este de peste 2 % 16. Din cauza pragului de minimis pentru
rezervele financiare 17 introdus în 2019, niciuna dintre direcțiile generale nu a raportat
o rezervă cuantificată. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Programului de cercetare
al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (3,13 %) gestionat de DG RTD.

4.32. În ceea ce privește programul Orizont 2020, DG RTD a raportat o rată de

eroare reprezentativă preconizată de 2,95 % pentru toate direcțiile generale și pentru
toate celelalte organisme ale UE care gestionează cheltuielile UE în domeniul
cercetării. Rata de eroare reziduală este de 2,24 % pentru DG RTD și de 2,20 % pentru
DG CONNECT. Auditurile ex post subiacente ratelor de eroare au acoperit plățile
efectuate în perioada 2014-2019. Rezultatele auditurilor pentru ambele direcții
generale sugerează că rata de eroare va rămâne în intervalul cuprins între 2 % și 5 %
stabilit de Comisie. Comisia consideră că nu este necesar să se stabilească o rezervă
pentru cheltuielile aferente programului Orizont 2020, deoarece tendința se îndreaptă
către obiectivul final, și anume o rată de eroare reziduală de 2 % pentru program.

15

DG RTD, DG CONNECT și INEA.

16

3,51 % pentru DG RTD și 3,22 % pentru DG CONNECT.

17

Rezervele cuantificate din rapoartele anuale de activitate cu privire la ratele de eroare
reziduală care depășesc pragul de semnificație de 2 % sunt considerate „nesubstanțiale” în
cazul segmentelor care reprezintă mai puțin de 5 % din totalul plăților unei direcții generale
și al căror impact financiar este de sub 5 milioane de euro.

135

4.33. În ceea ce privește programele CIP și MIE, DG CONNECT a raportat rate de

eroare reziduală cumulate care depășesc cu mult pragul de semnificație de 2 % (7,6 %
și 4,75 %). Cu toate acestea, având în vedere valoarea foarte scăzută a plăților și
impactul financiar redus, nu a fost formulată nicio rezervă cu privire la aceste
programe, în conformitate cu pragul de minimis pentru rezervele financiare.

4.34. În raportul său anual de activitate, INEA a raportat o rată de eroare reziduală

de 2,45 % pentru Orizont 2020 și de 4,73 % pentru MIE Telecom. INEA nu a formulat
rezerve nici cu privire la programul Orizont 2020, din cauza pragului de semnificație
stabilit de Comisie pentru acest program, nici cu privire la MIE Telecom, din cauza
pragului de minimis.

4.35. În raportul său anual de activitate pentru 2020, DG RTD a menționat 22 de

recomandări deschise formulate de IAS. Patru dintre acestea au fost clasificate ca fiind
„foarte importante”: două se refereau la strategia de audit ex post a CAS, iar celelalte
două priveau gestionarea experților. Toate recomandările ale căror termene
expiraseră au fost puse în aplicare, iar planurile de acțiune pentru toate recomandările
deschise au fost finalizate și aprobate.

4.36. IAS a concluzionat că sistemele de control intern existente pentru procesele

pe care le-a auditat sunt eficace la nivelul DG CONNECT, la fel ca cele auditate în cazul
INEA, cu excepția situației recomandării foarte importante rezultate în urma auditului.
Recomandarea respectivă se referă la metodologia de audit ex post aplicată de INEA
pentru evaluarea legalității și regularității modificărilor aduse contractelor de punere în
aplicare.

4.37. Curtea a examinat informațiile prezentate de Comisie în Raportul anual

pentru 2020 privind gestionarea și performanța bugetului UE cu privire la riscul estimat
la momentul plății pentru domeniile de politică incluse în subrubrica 1a din CFM.
Comisia nu calculează o rată unică pentru întreaga subrubrică 1a din CFM, ci două rate
separate – una pentru Cercetare, industrie, spațiu, energie și transporturi (1,8 %) și una
pentru Alte politici interne (1,3 %). Pe baza cifrelor Comisiei, rata calculată de Curte
pentru subrubrica 1a din CFM în ansamblu ar fi de 1,6 %. Acest procentaj se situează
atât sub pragul de semnificație, cât și sub intervalul aferent nivelului de eroare estimat
de Curte. În consecință, Curtea consideră că, în pofida măsurilor deja aplicate de
Comisie, această rată de eroare continuă să fie subevaluată.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

4.38. Ansamblul probelor de audit obținute de Curte și prezentate în acest capitol

indică faptul că nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente subrubricii
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă, per ansamblu, era semnificativ.
Pentru această subrubrică din CFM, testele efectuate de Curte pe operațiuni au indicat
un nivel de eroare global estimat de 3,9 % (a se vedea anexa 4.1). Rezultatele Curții
arată că nivelul de eroare rămâne ridicat în cadrul cheltuielilor pentru cercetare și
inovare, care reprezintă principala sursă de eroare, în special cheltuielile cu personalul,
și că acest nivel este cu mult mai scăzut pentru restul subrubricii.

4.39. Comisia a luat măsuri pentru a îmbunătăți calitatea auditurilor sale ex post,

însă modul în care asigură supravegherea și examinarea acestor audituri continuă să
prezinte deficiențe. Comisia a revizuit metoda de calcul al ratei de eroare
reprezentative pentru programul Orizont 2020, ceea ce a dus la o creștere a acesteia
cu 0,41 puncte procentuale.

4.40. Riscul estimat la momentul plății prezentat în Raportul anual privind

gestionarea și performanța bugetului UE (recalculat de Curte la 1,6 %) se situează atât
sub pragul de semnificație, cât și sub intervalul aferent nivelului de eroare estimat de
Curte.

Recomandări

4.41. În anexa 4.2 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de

către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a acelor recomandări formulate
în rapoartele sale anuale pe 2018 și pe 2019 care trebuiau puse în aplicare până
în 2020 18. Comisia pusese în aplicare integral patru recomandări și pusese în aplicare în
majoritatea privințelor alte două.

18

Recomandările formulate în Raportul anual pe 2017 al Curții necesitau acțiuni până la
sfârșitul anului 2018. Prin urmare, Curtea a examinat situația acțiunilor întreprinse ca
urmare a acestor recomandări în Raportul anual pe 2018.

137

4.42. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate
pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă Comisiei următoarele:

Recomandarea 4.1
Extinderea sferei pe care o acoperă certificatele privind situațiile financiare pentru ca
acestea să includă categoriile de costuri unitare pentru noul program-cadru pentru
cercetare, Orizont Europa, cu scopul de a crește nivelul de detectare și de corectare
a erorilor privind costurile unitare.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.

Recomandarea 4.2
Întreprinderea de acțiuni, inclusiv o examinare periodică a principalelor cauze ale
erorilor din situațiile financiare, furnizarea de orientări cu privire la aspecte complexe,
cum ar fi normele de subcontractare, și desfășurarea de campanii de informare pentru
a reduce rata de eroare pentru programul Orizont 2020.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021.

Recomandarea 4.3
Îmbunătățirea în continuare a calității auditurilor ex post prin remedierea deficiențelor
identificate în procedurile de eșantionare la nivelul declarațiilor de cheltuieli și
aplicarea corecțiilor la metoda de calcul al erorilor pentru programul Orizont Europa.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.
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Anexe
Anexa 4.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru
subrubrica Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
2020

2019

133

130

3,9 %

4,0 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

5,8 %
1,9 %
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Anexa 4.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la
subrubrica Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

2018

19

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Până în 2020, Comisia ar trebui:
Recomandarea 1:
să efectueze un număr mai mare de controale direcționate ale
declarațiilor de cheltuieli depuse de IMM-uri și de întreprinderile
nou intrate pe piață și să își amelioreze campania de informare
privind normele de finanțare, vizând în mod special acești
beneficiari importanți.
Până la sfârșitul anului 2020, Comisia ar trebui:
Recomandarea 2:
pentru următorul program-cadru de cercetare, să simplifice și mai
mult normele privind calculul costurilor cu personalul și să
evalueze valoarea adăugată a mecanismului pentru costurile
legate de infrastructura de cercetare de mare amploare, precum și
să examineze modul în care metodologia sa poate fi îmbunătățită.

În curs de punere în aplicare

Nepusă Nu mai
Probe
Pusă în aplicare în Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
majoritatea
în anumite
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

X

X 19

Comisia a elaborat propunerea legislativă pentru programul Orizont Europa, care prevede renunțarea la conceptul de ore productive și la diferitele
metode prescriptive pentru calculul costurilor cu personalul și utilizarea unui calcul unic, mai simplu, bazat pe un tarif zilnic. Acest calcul ar urma să fie
efectuat pe an calendaristic și nu ar mai fi bazat pe cel mai recent exercițiu financiar închis. În ceea ce privește infrastructurile de cercetare de mare
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Până la jumătatea anului 2020, Comisia ar trebui:
Recomandarea 3:
în legătură cu programul Orizont 2020, să acționeze în legătură cu
observațiile formulate în contextul examinării de către Curte
a auditurilor ex post în ceea ce privește documentația, coerența
eșantionării și modul de raportare, precum și calitatea
procedurilor de audit.
Recomandarea 4:
să identifice în mod prompt soluții la constatările formulate de
Serviciul de Audit Intern al Comisiei în ceea ce privește:
sistemele de control intern ale EACEA în procesul de gestionare
a granturilor pentru Erasmus+;

În curs de punere în aplicare

Nepusă Nu mai
Probe
Pusă în aplicare în Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
majoritatea
în anumite
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

X 20

X 21

amploare, această categorie complexă de costuri ar urma să fie înlocuită cu categoria intitulată „bunuri și servicii facturate intern”, pentru care condițiile
de eligibilitate iau în considerare practicile obișnuite de contabilitate analitică ale beneficiarilor.
20

Comisia a introdus măsuri menite să amelioreze calitatea procedurii de audit ex post, dar persistă unele deficiențe (a se vedea punctul 4.24 și
punctele 4.27-4.28). Curtea va verifica eficacitatea acestor măsuri în anii următori.

21

În urma examinării situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare, încheiată în ianuarie 2021, IAS a concluzionat în mod pozitiv cu
privire la punerea în aplicare a recomandărilor sale.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

2018

Recomandarea 4:
să identifice în mod prompt soluții la constatările formulate de
Serviciul de Audit Intern al Comisiei în ceea ce privește:
monitorizarea conformității cu obligațiile contractuale și cu
cerințele de raportare privind diseminarea și exploatarea
rezultatelor proiectelor din domeniul cercetării și inovării.

X 22

2019

Până la sfârșitul anului 2020, Comisia ar trebui:
Recomandarea 3:
să simplifice în continuare normele privind costurile cu personalul
în contextul următorului program-cadru pentru cercetare
(Orizont Europa).

X 23

În curs de punere în aplicare

Nepusă Nu mai
Probe
Pusă în aplicare în Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
majoritatea
în anumite
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

22

În urma examinării situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare, încheiată în aprilie 2021, IAS a concluzionat în mod pozitiv cu privire
la punerea în aplicare a recomandărilor sale.

23

A se vedea nota de subsol 19.
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Capitolul 5
Coeziune economică, socială și teritorială
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Introducere
5.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la subrubrica 1b – Coeziune

economică, socială și teritorială din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 5.1 oferă
o imagine de ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această
rubrică în 2020. Pentru mai multe detalii referitoare la populația auditată pentru
exercițiul 2020, a se vedea punctul 5.7.

Caseta 5.1
Subrubrica 1b din CFM – Coeziune economică, socială și teritorială:
prezentare defalcată pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcare pe fonduri
(în miliarde de euro)

Coeziune
59,5
(34,3 %)

173,3

miliarde de
euro

Fondul european de
dezvoltare regională și
alte acțiuni la nivel
regional
32,4 (54,5 %)
Fondul de coeziune
10,2 (17,1 %)
Fondul social
european
14,7 (24,7 %)
Altele
2,2 (3,7 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
0

Plăți

10

20

30

40

(în miliarde de euro)
50

60

Plăți din perioada 2014-2020 aferente unor
cheltuieli care nu au fost încă acceptate de
Comisie⁽*⁾ 58,3

total: 59,5

Plăți finale: 1,2
Populație
auditată

Cheltuieli din perioada 2014-2020
acceptate în 2020: 46,1

total: 48,4

Prefinanțări validate și închise și plăți din 2017 și din 2018 pentru programe
operaționale din perioada 2007-2013 închise în 2020: 1,1
Suma de 58,3 miliarde de euro constă în plăți în avans anuale și plăți intermediare pentru
perioada de programare 2014-2020 care nu au fost incluse în conturile care stau la baza pachetelor
de asigurare acceptate de Comisie în 2020. În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor
subiacente (pentru detalii, a se vedea punctul 11 din anexa 1.1), aceste plăți sunt considerate
prefinanțări și, prin urmare, nu au făcut parte din populația auditată pentru Raportul anual
pe 2020. Ele vor fi incluse în populația reținută de Curte pentru auditul privind exercițiul în cursul
căruia Comisia acceptă conturile corespunzătoare (de exemplu, în declarația de asigurare pe 2021
pentru plățile aferente exercițiului contabil 2019/2020).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.
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Scurtă descriere
Obiectivele de politică și instrumentele de finanțare

5.2. Cheltuielile aferente acestei subrubrici se axează pe reducerea decalajelor de

dezvoltare dintre diferitele state membre și regiuni din UE, precum și pe consolidarea
competitivității tuturor regiunilor 1. Aceste obiective sunt puse în aplicare:
(a) prin intermediul următoarelor fonduri/instrumente care fac obiectul gestiunii
partajate:
—

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), care urmărește să corecteze
principalele dezechilibre regionale cu ajutorul sprijinului financiar acordat pentru
construcția de infrastructuri și pentru investiții productive care creează locuri de
muncă, în special pentru întreprinderi;

—

Fondul de coeziune, care, în vederea promovării dezvoltării durabile, finanțează
proiecte derulate în domeniul mediului și în cel al transporturilor în statele
membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub
nivelul de 90 % din media UE;

—

Fondul social european (FSE), care urmărește să încurajeze un nivel ridicat de
ocupare a forței de muncă și crearea de locuri de muncă mai numeroase și de o
mai bună calitate, inclusiv prin măsuri în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru
tineri” (YEI) destinate regiunilor cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor 2;

—

alte programe, de dimensiuni mai mici, cum ar fi Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD);

1

A se vedea articolele 174-178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 326,
26.10.2012, p. 47).

2

FEDR, Fondul de coeziune și FSE sunt trei dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții
europene (fondurile ESI), care sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind dispozițiile comune).
Celelalte două fonduri ESI sunt acoperite de capitolul 6 al prezentului raport.
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(b) prin intermediul unei contribuții din Fondul de coeziune la Mecanismul pentru
interconectarea Europei (MIE), care este gestionat în mod direct de Comisie și
finanțează proiecte aferente rețelelor transeuropene 3.

5.3. Pentru această subrubrică a CFM, statele membre prezintă programe

operaționale multianuale la începutul fiecărei perioade de programare, pentru întreaga
durată a unui CFM. După aprobarea de către Comisie, responsabilitatea pentru
punerea în aplicare a unui program operațional este împărțită între Comisie
[DG Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri
Sociale și Incluziune (DG EMPL)] și statul membru. Beneficiarii primesc rambursări prin
intermediul autorităților statelor membre, iar bugetul UE cofinanțează costurile
eligibile ale operațiunilor aprobate în conformitate cu condițiile prevăzute de
programele operaționale. Autoritățile de management efectuează verificări pentru a
preveni certificarea cheltuielilor neeligibile față de Comisie.

5.4. Cadrul de control și de asigurare în vigoare pentru perioada de

programare 2014-2020 4 urmărește să asigure faptul că rata de eroare reziduală 5 în
conturile anuale ale programelor operaționale rămâne sub pragul de semnificație de
2 % stabilit în regulamentul aplicabil 6. Pentru a asigura faptul că în conturile care
urmează să fie certificate față de Comisie nu rămâne un nivel semnificativ de nereguli

3

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 680/2007 și [a Regulamentului] (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

4

Informații complete privind cadrul de control și de asigurare pentru fondurile ESI, inclusiv o
cronologie, au fost prezentate în rapoartele anuale ale Curții pe 2017 (punctele 6.5-6.15) și
pe 2018 (figura 6.1).

5

În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia folosește termenul „rată a riscului rezidual”
atunci când se referă la procedura de închidere pentru perioada de programare 2007-2013
și termenul „rată totală de eroare reziduală” atunci când se referă la perioada de
programare 2014-2020. În cadrul prezentului capitol, atunci când face referire la oricare
dintre ratele menționate, Curtea folosește termenul „rată (rate) de eroare reziduală”.

6

Articolul 28 alineatul (11) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din
3 martie 2014 de completare a Regulamentului privind dispozițiile comune (JO L 138,
13.5.2014, p. 5).

148

după verificările efectuate de către autoritățile de management, cadrul de control și de
asigurare prevede următoarele trei elemente:
—

activitățile desfășurate de autoritățile de audit cu privire la cheltuielile incluse în
conturile anuale. Rezultatul acestor activități constă într-un raport anual de
control pe care statele membre îl prezintă Comisiei în cadrul „pachetelor lor de
asigurare”. Acest raport conține rata de eroare reziduală pentru un program
operațional dat (sau pentru un grup de programe operaționale) și o opinie de
audit cu privire la regularitatea cheltuielilor declarate și la funcționarea eficace a
sistemelor de gestiune și de control;

—

acceptarea anuală a conturilor. În acest scop, Comisia efectuează în principal
controale administrative cu privire la caracterul complet și la exactitatea
conturilor, astfel încât să le poată accepta și să elibereze suma echivalentă cu
10 % reținută anterior ca garanție 7;

—

examinări documentare realizate de Comisie pentru fiecare pachet de asigurare și
audituri de conformitate desfășurate, pe baza unei selecții, în statele membre.
Comisia desfășoară aceste verificări pentru a putea concluziona cu privire la ratele
de eroare reziduală raportate de autoritățile de audit și pentru a le valida; Comisia
publică aceste date, alături de o medie ponderată ce servește drept indicatorcheie de performanță, în rapoartele sale anuale de activitate pentru exercițiul
următor.

5.5. Procesul care duce la închiderea programelor operaționale din perioada de
programare 2007-2013 era în mare parte comparabil cu cel descris la punctul 5.4.

7

A se vedea articolul 130 din Regulamentul privind dispozițiile comune, care limitează
rambursarea plăților intermediare la 90 %.
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Sfera și abordarea auditului

5.6. Obiectivul Curții a fost de a contribui la declarația de asigurare globală, astfel

cum este descrisă în anexa 1.1, și de a furniza o evaluare a regularității cheltuielilor din
cadrul subrubricii 1b din CFM. Luând în considerare caracteristicile cadrului de control
și de asigurare pentru acest domeniu de cheltuieli, Curtea a urmărit, de asemenea, să
determine gradul de fiabilitate al activității desfășurate de autoritățile de audit și de
Comisie.

5.7. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea a

examinat în 2020 pentru această subrubrică din CFM:
—

un eșantion de 227 de operațiuni, constituit astfel încât să fie reprezentativ din
punct de vedere statistic pentru întreaga gamă de cheltuieli aferente acestei
subrubrici din CFM. Eșantionul cuprindea 213 operațiuni pentru care cheltuielile
aferente fuseseră certificate în pachete de asigurare și de închidere (toate aceste
operațiuni fuseseră verificate anterior de o autoritate de audit), precum și
8 instrumente financiare și 6 proiecte din cadrul MIE gestionate în mod direct de
Comisie;

—

activitatea desfășurată de autoritățile de audit pentru a valida informațiile
cuprinse în cele 29 de pachete de asigurare/închidere în care erau incluse cele
213 operațiuni pe care aceste autorități le verificaseră anterior;

—

activitatea desfășurată de Comisie pentru a examina și a valida ratele de eroare
reziduală raportate în pachetele de asigurare pentru perioada 2014-2020 și
activitățile de audit desfășurate de Comisie cu privire la aspectele legate de
regularitate din cadrul acestor pachete;

—

informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale
DG REGIO și DG EMPL și incluse în raportul anual al Comisiei privind gestiunea și
performanța.

5.8. Populația care a făcut obiectul auditului Curții (de 48,4 miliarde de euro) era

constituită din cheltuieli din perioada 2014-2020 care au fost incluse în pachete de
asigurare acceptate pentru exercițiul contabil 2018/2019, din cheltuieli din
perioada 2007-2013 incluse în pachetele de închidere pentru programele operaționale
care au fost închise de Comisie în 2020, precum și din alocări din partea Fondului de
coeziune către MIE.
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5.9. În 2020, Comisia a acceptat conturi care conțineau cheltuielile aferente unui

număr de 407 dintre cele 418 programe operaționale aprobate (44,5 miliarde de euro).
Aceste conturi proveneau din pachete de asigurare prezentate de toate cele 27 de
state membre și de Regatul Unit pentru perioada de programare 2014-2020. Statele
membre au comunicat că, în exercițiul contabil 2018/2019, au efectuat plăți prin
instrumente financiare către sau în beneficiul destinatarilor finali în cadrul a 87 dintre
aceste programe operaționale (1,6 miliarde de euro). În plus, Comisia a închis complet
sau parțial 8 24 de programe operaționale dintre cele 101 rămase (lichidând astfel
889 de milioane de euro) din perioada de programare 2007-2013. Restul de 77 de
programe operaționale nu erau închise nici după trei ani de la închiderea perioadei de
programare (63 dintre aceste programe fuseseră parțial închise). Contribuția din
Fondul de coeziune la MIE s-a ridicat la aproximativ 1,4 miliarde de euro.

5.10. Curtea și-a constituit în două etape eșantionul de 213 operațiuni care

conțineau cheltuieli ce fuseseră certificate în pachete de asigurare și de închidere. Mai
întâi, au fost selectate 29 de pachete (26 din perioada de programare 2014-2020 și
3 din perioada 2007-2013) care acopereau 41 de programe operaționale. Dintre aceste
29 de pachete, Curtea a selectat apoi un eșantion de operațiuni care fuseseră
verificate anterior de autoritățile de audit.

5.11. O parte din eșantionul Curții a constat în opt instrumente financiare din

perioada 2014-2020, din care fuseseră efectuate plăți către sau în beneficiul
destinatarilor finali în exercițiul contabil 2018/2019. Curtea a examinat 60 de
împrumuturi, 18 garanții, 2 investiții prin participare la capital și 9 elemente de cost
legate de comisioanele de gestiune percepute de intermediarii financiari.

5.12. Anexa 5.2 prezintă o defalcare a eșantionului de operațiuni al Curții din

perioada de programare 2014-2020, precum și numărul de erori cuantificabile pe care
aceasta le-a detectat pentru cele 27 de state membre și pentru Regatul Unit.

8

Dacă rămân deschise probleme cu un impact semnificativ, Comisia lichidează doar suma
necontestată. Odată ce s-au soluționat toate problemele restante, soldul se lichidează și
programul operațional se închide.
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Regularitatea operațiunilor, rapoartele
anuale de activitate și alte mecanisme
de guvernanță
5.13. Această parte a capitolului este structurată în trei subsecțiuni. Prima se

referă la testele pe care le-a efectuat Curtea pe eșantionul de 227 de operațiuni
selectat pentru acest exercițiu cu scopul de a obține informații privind principalele
surse de eroare. A doua subsecțiune se referă la evaluarea activității autorităților de
audit, iar cea de a treia se referă la activitatea Comisiei. Concluzia Curții cu privire la
informațiile referitoare la regularitatea cheltuielilor din domeniul coeziunii cuprinse în
rapoartele anuale de activitate ale celor două direcții generale responsabile și în
raportul anual privind gestiunea și performanța se bazează pe constatările prezentate
în aceste trei subsecțiuni.

Rezultatele testelor efectuate de Curte pe operațiuni și ale
examinării/reefectuării de către Curte a activităților de audit

5.14. În anexa 5.1 este prezentată o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor

efectuate pe operațiuni. În cele 227 de operațiuni examinate, Curtea a identificat și a
cuantificat 23 de erori care nu fuseseră detectate de autoritățile de audit. Ținând
seama de cele 64 de erori detectate anterior de autoritățile de audit și de corecțiile
aplicate de autoritățile responsabile de programe (corecții în valoare totală de 834 de
milioane de euro pentru cele două perioade de programare combinate), Curtea
estimează că nivelul de eroare este de 3,5 % 9.

9

Nivelul de eroare este calculat de Curte pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată
reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de
eroare estimat din cadrul populației se situează între 0,9 % și 6,1 % (limita inferioară și,
respectiv, superioară a nivelului de eroare).
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5.15. Autoritățile de audit raportaseră erori cuantificabile în pachetele de

asigurare/de închidere pentru 64 dintre cele 213 operațiuni incluse în eșantionul Curții.
Aceste erori erau legate de costuri neeligibile (43), de achiziții publice (21), de erori de
contabilitate și de calcul (6), de ajutoare de stat (2) și de lipsa unor documente
justificative (1)10. Statele membre aplicaseră corecții financiare, pe care le-au
extrapolat acolo unde era necesar, cu scopul de a aduce ratele de eroare reziduală la
un nivel egal cu pragul de semnificație de 2 % sau inferior acestuia.

5.16. În caseta 5.2 este prezentată o defalcare pe categorii a erorilor detectate de

Curte (înainte de luarea în calcul a corecțiilor financiare). Categoriile care au contribuit
în cea mai mare măsură la nivelul de eroare estimat de Curte sunt proiectele și
costurile neeligibile, încălcările normelor privind piața internă (în special nerespectarea
normelor privind ajutoarele de stat) și lipsa unor documente justificative esențiale.
Punctele 5.18-5.36 oferă mai multe informații cu privire la aceste erori.

Caseta 5.2
Defalcarea pe categorii a erorilor detectate de Curte
72 %
Plăți neeligibile din
instrumente financiare
Costuri care nu sunt
conforme cu normele
naționale/ale UE în
materie de eligibilitate

4%

30 %

27
%
1%

Proiect neeligibil

38 %
26 %

Încălcări grave ale normelor în
materie de achiziții publice
Încălcări ale normelor în materie
de ajutoare de stat

1%
Proiecte și costuri
neeligibile

Încălcări ale normelor
privind piața internă

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

10

O operațiune poate fi afectată de mai multe tipuri de eroare.

Lipsa unor documente
justificative esențiale
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5.17. Numărul și impactul erorilor detectate demonstrează că controalele

existente nu atenuează încă suficient riscul inerent ridicat de eroare în acest domeniu.
Sunt vizate aici în special autoritățile de management ale căror verificări nu sunt
eficace în a preveni sau a detecta neregulile de la nivelul cheltuielilor declarate de
beneficiari. Alte erori sunt rezultatul deciziilor luate chiar de autoritățile de
management.

Proiecte și costuri neeligibile

5.18. Atunci când declară Comisiei cheltuielile, autoritățile din statele membre
certifică faptul că acestea au fost efectuate în conformitate cu normele UE și cu
normele naționale aplicabile și că ajutorul a fost acordat unor beneficiari și unor
operațiuni care îndeplinesc cerințele de eligibilitate ale programului operațional.

5.19. Proiectele și costurile neeligibile sunt eroarea cea mai frecventă constatată
de autoritățile de audit. Conform rapoartelor acestora, utilizând o tipologie comună
convenită cu Comisia 11, 46 % din totalul erorilor identificate în cursul exercițiului
contabil 2018/2019 erau erori legate de proiecte și costuri neeligibile.

5.20. Curtea a identificat cheltuieli neeligibile în 13 operațiuni dintre cele pe care

le-a examinat și aceste cazuri reprezentau 57 % din numărul erorilor cuantificabile
detectate, contribuind cu aproximativ 1,4 puncte procentuale la nivelul de eroare
estimat. Principalele cauze de neeligibilitate a cheltuielilor erau elemente de cost sau
participanți la proiecte care nu întruneau criteriile de eligibilitate. În caseta 5.3 este
prezentat un astfel de exemplu.

11

A se vedea caseta 6.5 din Raportul anual pe 2018 și caseta 5.7 din Raportul anual pe 2019.
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Caseta 5.3
Costuri neeligibile cu personalul
În cadrul unui proiect de cercetare din Polonia, costurile cu personalul pentru
managerul de proiect au fost declarate în întregime în cadrul proiectului respectiv.
Acordul de grant stipulează însă că managementul proiectului trebuie să fie
acoperit printr-o rată forfetară pentru costurile indirecte. Din acest motiv,
costurile cu managerul de proiect nu ar fi trebuit să fie declarate separat și sunt
neeligibile.
Curtea a identificat costuri neeligibile și în declarații de cheltuieli din Portugalia și
din Germania.

5.21. Curtea a identificat trei proiecte care au beneficiat de ajutor în perioada de

programare 2014-2020, deși nu îndeplineau condițiile de eligibilitate stabilite în
programele operaționale corespunzătoare. Aceste proiecte reprezentau 13 % din
totalul erorilor cuantificabile detectate de Curte și contribuiau cu aproximativ
1,5 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat. În caseta 5.4 este prezentat un
exemplu de proiect neeligibil.
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Caseta 5.4
Exemplu de două operațiuni neeligibile în cadrul programului
operațional
Articolul 125 alineatul (4) din Regulamentul privind dispozițiile comune prevede că
autoritățile de management pot selecta și finanța numai operațiuni care sunt
eligibile în raport cu condițiile programului operațional respectiv. Curtea a auditat
programul operațional FSE din Spania referitor la educație, formare și ocuparea
forței de muncă, pentru care obiectivul specific urmărea „sporirea capacității de
inserție profesională și a posibilității de a angaja persoane fără experiență
profesională sau cu experiență limitată, prin acțiuni care combină formarea și
angajarea și prin tipuri de contracte care includ formare profesională”. Prin
urmare, toate operațiunile trebuie să combine angajarea cu o componentă
specifică de formare.
Două dintre operațiunile examinate priveau acordarea unor scutiri de la plata
contribuțiilor de asigurări sociale pentru angajatorii care angajau lucrători cu
dizabilități, în temeiul unei legi naționale adoptate în 2006. Întrucât aceste
operațiuni nu includeau o componentă de formare, Curtea consideră că ele nu
erau eligibile în cadrul programului operațional respectiv.
Aceste operațiuni ar fi putut fi eligibile în cadrul unui program operațional FSE
diferit, și anume cel referitor la incluziunea socială și la economia socială.
Autoritățile spaniole angajaseră însă deja întregul buget aferent acestui program.

5.22. În cazul instrumentelor financiare, cheltuielile neeligibile iau în principal

forma unor plăți efectuate fie către destinatari finali neeligibili, fie pentru investiții
neeligibile. Curtea a identificat erori de acest tip în patru plăți efectuate în cadrul a trei
dintre cele opt instrumente examinate. Intermediarii financiari aprobaseră
trei investiții fără să fi confirmat statutul de IMM al destinatarilor și, prin urmare,
Curtea consideră că aceste investiții sunt neeligibile. Cealaltă investiție nu îndeplinea
alte cerințe naționale de eligibilitate. Aceste patru nereguli reprezentau 0,2 puncte
procentuale din nivelul de eroare pe care Curtea l-a estimat pentru acest capitol.

5.23. Beneficiarii au utilizat opțiuni simplificate în materie de costuri pentru 60 de

operațiuni (26 % din eșantionul Curții), aplicând fie rate forfetare, fie bareme standard
pentru costurile unitare, sau o combinație a celor două metode. Opțiunile simplificate
în materie de costuri au potențialul de a reduce volumul de muncă administrativă al
beneficiarilor și sunt considerate a fi mai puțin predispuse la erori. Normele UE impun
ca metodologia de utilizare a opțiunilor simplificate în materie de costuri să fie stabilită
în prealabil și să fie justă, verificabilă și echitabilă. Anul acesta, Curtea a identificat
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erori legate de opțiunile simplificate în materie de costuri în cazul a două operațiuni.
Niciuna dintre erori nu era cuantificabilă.
Aplicarea articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul FSE a dus la un dezechilibru
excesiv în favoarea unui stat membru în primul an de implementare

5.24. Ca regulă generală, Comisia rambursează statelor membre plățile pe care

acestea le efectuează către beneficiari pentru cheltuielile suportate în contextul
implementării operațiunilor. În cazul FSE, pentru rambursarea acestor plăți, Comisia
poate defini, de asemenea, bareme standard pentru costurile unitare și sume
forfetare 12. Anul acesta, pentru prima dată, eșantionul Curții a inclus un program
operațional (în Italia) în care s-a aplicat această opțiune de rambursare. Ea a fost
utilizată pentru cinci operațiuni din cadrul programului operațional respectiv.

5.25. Beneficiarii acestor cinci operațiuni au declarat în mod corect costurile

eligibile cu ajutorul unei metode simplificate pentru costuri, stabilită de autoritatea de
management. Cu toate acestea, în fiecare caz, suma declarată Comisiei de către
autoritatea de management a fost calculată pe baza baremelor standard ale Comisiei
pentru costurile unitare 13. Ca rezultat, sumele certificate Comisiei și plătite de la
bugetul UE în perioada contabilă 2018/2019 pentru fiecare operațiune vizată au fost cu
peste 20 % mai mari decât sumele convenite și plătite beneficiarilor. Până în prezent,
acest sistem a generat un dezechilibru în favoarea statului membru de peste 43 de
milioane de euro în perioada 2014-2020.

5.26. Deși cele două metode de calcul sunt diferite, ele acoperă, în esență, aceleași
costuri. Din acest motiv, cuantumul fondurilor UE primite de un stat membru și cel
plătit apoi beneficiarilor nu ar trebui să fie fundamental diferit. Sub forma lor actuală,
baremele standard pentru costuri unitare utilizate de Comisie pentru acest program
operațional din Italia sunt mult prea generoase pentru statul membru.

12

Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

13

Regulamentul delegat (UE) 2017/2016 al Comisiei din 29 august 2017 de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în
ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare
pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (JO L 298, 15.11.2017,
p. 1).
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Încălcări ale normelor privind piața internă

5.27. În acest an, Curtea a detectat 11 încălcări ale normelor privind piața internă,

3 dintre acestea fiind cuantificabile. 5 dintre încălcări erau legate de ajutoarele de stat
și 6 de achizițiile publice.
Majoritatea erorilor legate de ajutoarele de stat privesc în continuare lipsa unui efect
stimulativ

5.28. Cu excepția cazului în care se situează sub un plafon de minimis, ajutoarele

de stat sunt, în principiu, incompatibile cu piața internă, deoarece pot denatura
schimburile comerciale dintre statele membre. Există totuși excepții de la această
regulă, în special dacă proiectul face obiectul Regulamentului general de exceptare pe
categorii de ajutoare 14 sau dacă Comisia aprobă în mod specific o astfel de excepție.

5.29. În acest an, Curtea a identificat cinci proiecte care au încălcat normele UE în

materie de ajutoare de stat. Curtea consideră că două dintre acestea (un proiect
finanțat prin Fondul de coeziune și unul finanțat prin FEDR) nu ar fi trebuit să obțină
finanțare publică din partea UE și/sau din partea statului membru. Aceste proiecte
reprezentau 1,0 puncte procentuale din nivelul de eroare estimat. Curtea nu a
cuantificat celelalte trei erori, care nu au avut niciun impact asupra nivelului finanțării
publice. Pentru a sensibiliza autoritățile de audit și a le informa, Comisia a elaborat un
plan de acțiune (Planul comun de acțiune privind ajutoarele de stat 2018-2022).
Punerea în aplicare riguroasă a acestui plan este esențială pentru remedierea
deficiențelor în aplicarea normelor privind ajutoarele de stat.

5.30. Trei erori (dintre care două cuantificabile) erau legate de lipsa unui efect

stimulativ. Normele UE permit acordarea de ajutoare de stat numai în cazul în care
acestea subvenționează activități care altfel nu ar fi avut loc. În cazul schemelor care
fac obiectul Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, se
presupune în mod automat existența acestui efect stimulativ, cu condiția ca activitatea
să fi început după data depunerii cererii de finanțare 15. În ultimii trei ani, această
problemă a fost o cauză majoră de eroare în materie de ajutoare de stat. În caseta 5.5
este prezentat un exemplu identificat în cadrul auditului de anul acesta.

14

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din
tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

15

Articolul 6 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.
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Caseta 5.5
Exemplu de lipsă a unui efect stimulativ
În Letonia, o întreprindere de mari dimensiuni a investit în recuperarea energiei
termice pentru a fi utilizată în instalația sa de producție. Înainte de depunerea
cererii de finanțare a proiectului, beneficiarul finalizase deja o procedură de
achiziții, încheiase un contract de furnizare și plătise un prim avans furnizorului.
Acest lucru confirmă faptul că investiția a început înainte ca beneficiarul să solicite
finanțare din partea UE, ceea ce înseamnă, prin urmare, că această finanțare nu a
avut niciun efect stimulativ (în sensul definiției din legislația UE).
Curtea a identificat în Portugalia o altă operațiune neeligibilă din cauza lipsei unui
efect stimulativ.

Statele membre detectaseră numeroase erori în materie de achiziții publice

5.31. Procedurile de achiziții publice sunt un instrument esențial pentru asigurarea

caracterului economic și eficient al cheltuielilor publice și pentru crearea pieței interne.
Curtea a examinat 126 de proceduri de achiziții de lucrări, de servicii sau de produse.
Cele mai multe dintre aceste proceduri erau legate de proiecte cofinanțate prin
FEDR/Fondul de coeziune.

5.32. În cadrul a șase proceduri de achiziții, Curtea a identificat cazuri de

nerespectare a normelor UE și/sau a normelor naționale în materie de achiziții publice
pe care autoritățile de audit nu le detectaseră. Un caz reprezenta o încălcare gravă
care a afectat rezultatul procedurii și Curtea a raportat în această situație o eroare
cuantificabilă. Aceasta reprezenta 4 % din totalul erorilor cuantificabile identificate de
Curte și contribuia cu aproximativ 0,1 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat.
Erorile pe care Curtea nu le-a cuantificat erau legate de utilizarea unor criterii sau
specificații tehnice care au împiedicat anumite societăți să depună oferte.
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5.33. Achizițiile publice reprezintă o sursă majoră de nereguli raportate de

autoritățile de audit. Acestea detectaseră 21 de cazuri de nerespectare a normelor în
materie de achiziții publice în cadrul operațiunilor pe care le-a examinat Curtea și
impuseseră corecții forfetare cuprinse între 5 % și 100 %, astfel cum se prevede într-o
decizie a Comisiei 16. În ceea ce privește frecvența, încălcările în materie de achiziții
publice reprezintă 18 % din totalul erorilor raportate de autoritățile de audit în
perioada contabilă 2018/2019, dar corespund unei proporții de nu mai puțin de 41 %
din valoarea neregulilor raportate.

5.34. Curtea a constatat, de asemenea, că, pe lângă faptul că au fost detectate

încălcări prin intermediul auditurilor efectuate de statele membre și de Comisie,
autoritățile responsabile de programe au luat măsuri corective și ca răspuns la
probleme sistemice. Aceste acțiuni corective permit statelor membre să înlocuiască
cheltuielile care sunt neconforme cu reglementările. Caseta 5.6 conține un exemplu în
acest sens.

Caseta 5.6
Corecții forfetare orizontale pentru corectarea deficiențelor de
sistem în cadrul verificărilor privind achizițiile publice
În 2017, Comisia a efectuat un audit precoce și preventiv de sistem în Ungaria
pentru a controla dacă verificările de gestiune ale achizițiilor publice erau
adecvate. Auditul a acoperit sistemul de gestiune și control pe care Ungaria îl
instituise și pe care îl implementa pentru șase programe operaționale. Comisia a
identificat probleme sistemice transversale legate de verificările ex ante privind
achizițiile publice. De asemenea, ea a constatat că autoritățile responsabile de
programe nu identificaseră sau nu remediaseră în mod corespunzător o serie de
nereguli individuale. Comisia a decis să aplice o corecție forfetară de 10 % pentru
toate contractele afectate de lipsa unor verificări ex ante adecvate. Corecțiile au
acoperit o perioadă de patru ani și aveau o valoare estimată de aproximativ
770 de milioane de euro. Prin urmare, în ceea ce privește pachetele de asigurare
examinate de Curte, Ungaria a retras în exercițiul contabil 2018/2019 o sumă de
149 de milioane de euro reprezentând finanțare din partea UE.

16

Decizia C(2013) 9527 a Comisiei, înlocuită prin Decizia C(2019) 3452 a Comisiei de stabilire a
orientărilor pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie aplicate asupra
cheltuielilor finanțate de Uniune în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții
publice.
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Lipsa unor documente justificative esențiale

5.35. Beneficiarii și autoritățile responsabile de programe din statele membre

trebuie să dispună de sisteme și de proceduri care să asigure o pistă de audit adecvată.
Este inclusă aici și necesitatea de a se ține o evidență documentară. Absența
documentelor și a informațiilor justificative reprezenta 19 % din totalul erorilor
raportate de autoritățile de audit pentru exercițiul contabil 2018/2019.

5.36. Curtea a constatat că lipseau informații sau documente justificative în cazul a

6 dintre operațiunile pe care le-a examinat. 4 dintre aceste erori au trebuit să fie
cuantificate, deoarece autoritățile responsabile de programe sau beneficiarii nu au
putut furniza documente esențiale care să demonstreze respectarea condițiilor de
eligibilitate. 3 dintre cele 4 cazuri erau legate de proiecte finanțate prin FSE în perioada
de programare 2007-2013. Rezultatul reprezenta aproximativ 17 % din operațiunile
cuantificate de Curte și contribuia cu aproximativ 0,1 puncte procentuale la nivelul de
eroare estimat.

Evaluarea de către Curte a activității autorităților de audit

5.37. Activitatea autorităților de audit este o parte esențială a cadrului de

asigurare și de control pentru cheltuielile din domeniul coeziunii. Începând cu 2017,
Curtea a evaluat activitatea a 34 dintre cele 116 autorități de audit, în 22 de state
membre, inclusiv 21 de autorități de audit din 17 state membre în acest an.

5.38. În toate pachetele de asigurare și de închidere examinate de Curte,

autoritățile de audit raportaseră inițial o rată de eroare reziduală egală cu 2 % sau mai
mică. Erorile suplimentare pe care le-a detectat Curtea în eșantionul său de operațiuni
ce fuseseră verificate anterior de autoritățile de audit și rezultatele activităților de
examinare și de audit desfășurate de Comisie sugerează că ratele de eroare reziduală
raportate de aceste autorități de audit nu erau întotdeauna fiabile. Activitățile pe care
le-a desfășurat i-au furnizat Curții suficiente probe pentru a concluziona că rata de
eroare reziduală era de peste 2 % în cazul a 12 dintre cele 26 de pachete de asigurare
(46 %) pe care le-a examinat (47 % din cheltuielile incluse în eșantion).

5.39. În rapoartele sale anuale de activitate, pe baza propriilor activități de audit și

a rezultatelor preliminare ale auditurilor Curții, Comisia a ajustat la peste 2 % rata de
eroare reziduală pentru 11 dintre cele 12 pachete de asigurare din eșantionul Curții.
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5.40. În cei patru ani în care Curtea a examinat cheltuieli aferente

perioadei 2014-2020, valoarea pachetelor de asigurare pentru care autoritățile de
audit au raportat rate de eroare reziduală nefiabile mai mici de 2 % a rămas în mod
constant la aproximativ 50 % din cheltuielile selectate de Curte în vederea auditului (a
se vedea figura 5.1). Ponderea pachetelor cu o rată reziduală care depășea pragul de
semnificație a fost și ea în mod constant de aproximativ jumătate.

Figura 5.1 – Valoarea pachetelor de asigurare cu o rată reziduală de
peste 2 %
Valoare totală a
pachetelor de asigurare

59 %

Valoarea aferentă
pachetelor de asigurare
din eșantionul Curții,
exprimată ca pondere din
valoarea totală

62 %
45 %
55 %

44 %

34 %
55 %
47 %

2017
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Valoarea aferentă
pachetelor de asigurare cu
o rată de eroare reziduală
mai mare de 2 %,
exprimată ca pondere din
valoarea totală a
pachetelor examinate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

5.41. Activitatea desfășurată de Curte cu privire la cele trei pachete de închidere

examinate pentru perioada 2007-2013 a condus, pentru două dintre acestea, la o rată
de eroare reziduală mai mare decât pragul de semnificație de 2 %.
Continuă să existe deficiențe în ceea ce privește modul în care autoritățile de audit își
desfășoară și își documentează activitatea

5.42. Standardele internaționale de audit impun auditorilor să își documenteze

verificările și să includă trimiteri clare la toate documentele care sunt cele mai
relevante pentru cheltuielile auditate 17. Acest lucru le permite auditorilor să dea
seamă pentru activitatea lor și îi ajută pe evaluatorii interni sau externi să formuleze
concluzii cu privire la amploarea și la caracterul suficient al verificărilor. Întrebările sau
răspunsurile inadecvate sau insuficiente din fișele de verificare cresc riscul de
nedetectare a neregulilor.

17

ISA 230: „Documentația de audit”.
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5.43. Pentru 104 operațiuni dintre cele incluse în eșantionul său (49 %), Curtea a

fost în măsură să formuleze concluzii pe baza examinării activității autorităților de
audit. În cazul a 109 operațiuni (51 %), au fost identificate deficiențe în ceea ce
privește sfera, calitatea și/sau documentarea activității desfășurate de autoritățile de
audit, fapt care a obligat Curtea să reefectueze procedurile de audit în cauză.
Principalul motiv al deficiențelor consta în insuficiența documentației de audit deținute
de autoritățile de audit.

5.44. În cazul a 43 de operațiuni (20 % din total), Curtea a fost obligată să

contacteze beneficiarii pentru a obține documentația de audit necesară. Curtea a
identificat erori cuantificabile care nu fuseseră detectate anterior de autoritatea de
audit în cazul a 18 dintre cele 109 operațiuni (în 9 pachete, dintre care 7 pentru
perioada de programare 2014-2020) pentru care Curtea a reefectuat un audit.
Autoritățile de audit trebuie să urmărească mai bine riscul de fraudă în cadrul
auditurilor pe care le desfășoară cu privire la operațiuni

5.45. Legislația UE definește frauda ca fiind o încălcare intenționată care

prejudiciază sau care ar putea prejudicia bugetul UE. Informațiile disponibile arată că
politica de coeziune prezintă un risc de fraudă mai ridicat decât alte domenii de
politică 18. Chiar dacă detectarea fraudelor nu este responsabilitatea principală a
auditorilor, aceștia trebuie să fie vigilenți în ceea ce privește existența unor posibili
indicatori de fraudă și a unor posibile conflicte de interese. Așa cum a concluzionat
Curtea în raportul său special intitulat „Combaterea fraudei legate de cheltuielile în
domeniul politicii de coeziune a UE: autoritățile de management trebuie să consolideze
detectarea, reacția și coordonarea”, controalele la fața locului efectuate de autoritățile
responsabile de programe sunt cele mai frecvente mijloace de detectare a fraudei 19.

5.46. În cursul examinării activității desfășurate de autoritățile de audit, Curtea a

evaluat dacă fișele de verificare utilizate pentru auditarea operațiunilor abordau în
mod adecvat riscul de fraudă. S-a constatat că doar 21 % dintre operațiunile din
perioada 2014-2020 (40 din 192) au fost auditate utilizându-se o fișă de verificare ce
conținea o referire explicită la riscul de fraudă.

18

Al 31-lea raport anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene –
Combaterea fraudei – 2019 [COM(2020) 363 final].

19

Raportul special nr. 06/2019.

163

5.47. Normele UE impun statelor membre să raporteze Comisiei toate cazurile de
suspiciune de fraudă. În două cazuri din eșantionul său, Curtea a constatat că această
cerință nu fusese respectată inițial.

Este dificil să se asigure monitorizarea sumelor care fac obiectul unei evaluări în curs

5.48. În temeiul articolului 137 alineatul (2) din Regulamentul privind dispozițiile

comune, statele membre pot exclude din conturile lor sumele care au fost incluse
anterior într-o cerere de plată, dar pentru care este în curs o evaluare a regularității.
Orice parte din sumele respective care se dovedește ulterior a fi conformă cu
reglementările poate fi inclusă într-o cerere de plată viitoare.

5.49. Formularul standard pentru raportarea conturilor nu include o secțiune

detaliată pentru sumele vizate la articolul 137 alineatul (2). Statele membre au
obligația de a prezenta aceste sume ca un total, și nu la nivelul fiecărei operațiuni. Este
responsabilitatea autorității de certificare să păstreze evidențe detaliate ale
operațiunilor și ale sumelor care fac obiectul unei evaluări în curs, precum și să
monitorizeze dacă acestea sunt incluse în cereri de plată ulterioare. În acest caz,
cheltuielile respective ar trebui să facă obiectul acelorași verificări și controale ca orice
alte cheltuieli noi 20. Curtea a constatat că Comisia nu dispune de informații
corespunzătoare pentru a monitoriza în mod suficient dacă astfel de sume sunt tratate
în mod adecvat.

20

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 6.34 din Raportul anual pe 2016 al Curții.
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Activitatea Comisiei vizând furnizarea unei asigurări și rata de
eroare reziduală prezentată în rapoartele sale anuale de
activitate

5.50. Rapoartele anuale de activitate constituie principalul instrument utilizat de

direcțiile generale ale Comisiei pentru a declara dacă dispun de o asigurare rezonabilă
că procedurile de control garantează regularitatea cheltuielilor.
Comisia a crescut numărul auditurilor sale de conformitate

5.51. Fiabilitatea informațiilor privind regularitatea care sunt prezentate în

rapoartele anuale de activitate depinde în mare măsură de calitatea activității
autorităților responsabile de programe. Comisia efectuează audituri de conformitate în
care analizează și evaluează activitatea autorităților de audit. Așa cum precizează
Comisia în rapoartele sale anuale de activitate, obiectivul acestor audituri este de a se
obține o asigurare rezonabilă că nu există deficiențe grave în sistemele de gestiune și
de control care să nu fi fost detectate, raportate – și, prin urmare, corectate –, până la
momentul la care aceasta primește conturile.

5.52. În 2020, Comisia a crescut numărul auditurilor sale de conformitate la 57

(25 de audituri realizate de DG REGIO și 32 realizate de DG EMPL), în comparație cu un
număr de 26 de audituri realizate în 2019 și tot 26 în 2018. În cadrul a 38 dintre aceste
audituri, Comisia a concluzionat că ratele de eroare reziduală comunicate în rapoartele
anuale de control ale autorităților de audit pentru exercițiul contabil 2018/2019 au fost
subestimate; prin urmare, ea a majorat ratele respective. În 20 de cazuri (11 pentru
DG REGIO și 9 pentru DG EMPL), acest lucru a determinat o creștere a ratei de eroare
reziduale peste pragul de semnificație de 2 %.

5.53. Auditurile de conformitate efectuate de Comisie au acoperit 30 dintre

operațiunile examinate de Curte în acest an (10 în 2019). Înainte ca examinarea Curții
să înceapă, Comisia a detectat 8 erori cuantificabile în cadrul acestor operațiuni
(6 legate de achizițiile publice, una legată de costuri neeligibile și una cauzată de
aplicarea greșită a opțiunilor simplificate în materie de costuri). Curtea a ținut seama
de capacitatea Comisiei de a detecta aceste erori și de angajamentul său de a le
corecta în timp util, ceea ce a redus cu 0,7 puncte procentuale nivelul de eroare
estimat de Curte.
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Indicatorul privind regularitatea arată că rata medie de eroare globală era superioară
pragului de semnificație

5.54. Pentru a calcula o medie ponderată a ratei de eroare, Comisia utilizează

ratele de eroare reziduală raportate de fiecare stat membru, rezultatele propriilor sale
activități în materie de regularitate și alte informații disponibile. Rata astfel calculată
este prezentată de Comisie ca indicator-cheie de performanță cu privire la regularitate.
Pentru 2020, acest indicator se bazează pe ratele individuale raportate pentru
exercițiul contabil 2018/2019, dar exclude impactul avansurilor plătite către
instrumentele financiare.

5.55. DG REGIO a raportat un indicator-cheie de performanță de 2,1 % și o „rată

maximă” de 2,6 % (ambele peste pragul de semnificație de 2 %). Ratele utilizate de
DG EMPL au fost de 1,4 % pentru indicatorul-cheie de performanță și de 1,9 % pentru
riscul maxim. Ambele rapoarte anuale de activitate explică faptul că ratele maxime țin
seama de rezultate de audit aflate încă în discuție cu statele membre, precum și de
eventuale erori din afara eșantionului de operațiuni din cadrul programelor
operaționale pe care Comisia sau Curtea le-a auditat în cursul anului. În timp ce
DG REGIO a aplicat abordarea descrisă în raportul anual de activitate, DG EMPL nu a
luat pe deplin în considerare alte eventuale erori în afara celor detectate. Dacă
DG EMPL ar fi aplicat aceeași abordare ca DG REGIO, rata sa maximă ar fi fost de 2,1 %.

5.56. În Raportul anual pe 2018, Curtea a concluzionat că, din diverse motive21,

rata de eroare reziduală globală indicată ca indicator-cheie de performanță ar trebui să
fie considerată o rată minimă. Întrucât este determinat pe baza indicatorului-cheie de
performanță, riscul la închidere este, de asemenea, o rată minimă, iar corecțiile
viitoare riscă să nu fie suficiente pentru a garanta faptul că la închidere nu există un
nivel semnificativ de eroare.

5.57. În figura 5.2 este prezentată o imagine de ansamblu a indicatorilor-cheie de
performanță comunicați de Comisie în rapoartele anuale de activitate pe 2020.

21

Punctele 6.62 și 6.63 din Raportul anual pe 2018.
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Figura 5.2 – Indicatorii-cheie de performanță ai Comisiei în comparație
cu rata de eroare estimată de Curte
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

5.58. În raportul anual pe 2020 privind gestiunea și performanța, Comisia a

raportat un risc total combinat la momentul plății situat între 1,9 % și 2,4 % 22 pentru
această subrubrică din CFM, pe baza sumelor expuse riscului estimate de cele două
direcții generale și a indicatorilor-cheie de performanță ale acestora. Pentru al doilea
an la rând, ratele de eroare estimate de Comisie se încadrează în intervalul de eroare
calculat de Curte. În același timp, ratele comunicate în acest raport (la fel ca ratele
specifice prezentate în ambele rapoarte anuale de activitate) se situează sub nivelul de
eroare estimat de Curte (a se vedea figura 5.2).

5.59. Curtea are în curs de finalizare un raport special în care va prezenta mai

multe detalii cu privire la relevanța, fiabilitatea și consecvența nivelului anual de
eroare comunicat pentru cheltuielile din domeniul coeziunii în rapoartele anuale de
activitate și în raportul anual privind gestiunea și performanța.

22

Pagina 72 din volumul II al Raportului anual pe 2020 privind gestiunea și performanța.
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Este posibil ca rezervele să nu acopere neapărat toate riscurile semnificative

5.60. În Raportul anual pe 201923, Curtea a concluzionat că este posibil ca

rezervele să nu acopere toate riscurile semnificative, întrucât acestea se bazau în
principal pe ratele de eroare pentru conturile aferente exercițiului 2018/2019, care nu
fuseseră încă confirmate în rapoartele anuale de activitate pe 2019. Analiza Curții din
acest an privind conturile aferente exercițiului 2018/2019 a confirmat că 63 de
programe operaționale aflate sub responsabilitatea DG REGIO și 36 aflate sub
responsabilitatea DG EMPL au fost într-adevăr afectate de erori semnificative. Cu toate
acestea, pentru 39 dintre programele operaționale aferente DG REGIO și pentru
28 dintre cele aferente DG EMPL, Comisia nu a formulat rezerve în rapoartele anuale
de activitate pentru 2019.

5.61. Anul trecut, ambele direcții generale au adoptat aceeași abordare cu privire

la rezerve ca în rapoartele anuale de activitate pe 2019. Prin urmare, este posibil ca
rapoartele anuale de activitate pentru 2020 să nu acopere nici ele toate riscurile
semnificative.

23

Punctul 5.62 din Raportul anual pe 2019.
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Concluzie și recomandare
Concluzie

5.62. Probele generale de audit obținute și prezentate de Curte în prezentul capitol
arată că nivelul de eroare al cheltuielilor din domeniul Coeziune economică, socială și
teritorială a fost semnificativ. Pentru această rubrică din CFM, testele efectuate de
Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat de 3,5 % (a se vedea
anexa 5.1).

5.63. Deficiențele identificate în activitatea mai multor autorități de audit incluse

în eșantionul său (a se vedea punctele 5.37-5.49) limitează în prezent fiabilitatea care
poate fi atribuită acestei activități. Rata recalculată se situa peste pragul de
semnificație de 2 % în cazul a 12 dintre cele 26 de pachete de asigurare pentru
perioada 2014-2020. Pentru 11 dintre aceste 12 pachete de asigurare, Comisia a
ajustat ratele de eroare reziduală la un nivel mai mare de 2 %. În acest scop, Comisia a
ținut seama și de activitățile de audit ale Curții. Această rată ridicată de ajustare
confirmă ceea ce Curtea a raportat în ultimii patru ani, așa cum se indică în figura 5.2.

5.64. Cifrele aferente informațiilor privind regularitatea care sunt prezentate

pentru exercițiul contabil 2018/2019 în raportul anual privind gestiunea și performanța
confirmă un nivel semnificativ de eroare în domeniul politicii de coeziune (2,4 %). Din
cauza problemelor raportate la punctul 5.56, ambele rate ale Comisiei menționate la
punctul 5.58 nu pot fi considerate decât estimări minime. În acest context, Curtea
observă că ratele Comisiei se situează în jumătatea inferioară a intervalului său de
eroare, sub nivelul de eroare estimat de Curte (a se vedea figura 5.2).

5.65. Cadrul de control și de asigurare pentru perioada de programare 2014-2020 a
fost conceput astfel încât să asigure faptul că ratele de eroare reziduală anuale se
situează sub pragul de semnificație. Auditul Curții a arătat că sunt în continuare
necesare îmbunătățiri ale modului în care cadrul este pus în aplicare, îmbunătățiri care
trebuie aduse atât de către autoritățile responsabile de programe din statele membre,
cât și de către Comisie.
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Recomandări

5.66. Anexa 5.3 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte a
situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor șase recomandări formulate în
Raportul anual pe 2017. Dintre aceste recomandări, Comisia pusese în aplicare în
majoritatea privințelor patru recomandări, una fusese pusă în aplicare în anumite
privințe și una nu fusese deloc abordată.

5.67. Curtea a examinat, de asemenea, recomandările pe care le-a formulat în

rapoartele anuale pe 2018 și pe 2019 și care necesitau acțiuni imediate sau trebuiau să
fie puse în aplicare în cursul anului 2020.

5.68. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate
pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă Comisiei următoarele:

Recomandarea 5.1 – Bareme standard echilibrate pentru
costurile unitare care să fie utilizate pentru rambursarea
plăților efectuate de statele membre
Să monitorizeze cu atenție statele membre care utilizează baremele sale standard
pentru costurile unitare, pentru a se asigura că acest sistem nu are ca rezultat
dezechilibre excesive în favoarea statelor membre. Comisia ar trebui să solicite statelor
membre să ajusteze ratele excesive și să corecteze dezechilibrele, pentru a se evita
eventuale câștiguri la închiderea programului.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.
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Recomandarea 5.2 – Urmărirea riscului de fraudă în cadrul
auditurilor pe care le autoritățile de audit le desfășoară cu
privire la operațiuni
Să încurajeze în mod explicit autoritățile de audit să introducă în fișele lor de verificare
întrebări specifice cu privire la riscurile de fraudă și să documenteze măsurile luate
pentru a combate astfel de riscuri detectate în cursul unui audit.
Autoritățile de audit ar trebui să colaboreze cu serviciile naționale de coordonare
antifraudă (AFCOS) și să țină seama de cazurile de suspiciune de fraudă sau de fraudă
constatată raportate Comisiei prin intermediul Sistemului de gestionare a neregulilor
(IMS). A se vedea, de asemenea, recomandările Curții din Raportul special nr. 06/2019.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: iunie 2022.

Recomandarea 5.3 – Monitorizarea sumelor care fac obiectul
unei evaluări în curs
Să solicite statelor membre să pună la dispoziție suficiente informații în rezumatul
anual al concluziilor și al monitorizării operațiunilor pentru care au retras din conturi
sume care fac obiectul unei evaluări în curs. Acest lucru ar îmbunătăți transparența cu
privire la modul în care autoritățile responsabile de programe monitorizează sumele
respective.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.
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Anexe
Anexa 5.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU RUBRICA COEZIUNE
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ
2020

2019

227

236

3,5 %

4,4 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

6,1 %
0,9 %
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Anexa 5.2 – Informații privind acțiunea UE în cele 27 de state membre și în Regatul Unit (2014-2020)
Contribuția UE (în milioane de euro)
Operațiuni auditate 2014-2020
State membre

Polonia
Italia
Ungaria
Cehia
Spania
Portugalia
România
Germania
Franța
Regatul Unit
Grecia
Slovacia
Bulgaria
Croația
Lituania
Letonia
Slovenia
Estonia
Irlanda
Belgia
Finlanda
Suedia
Cipru
Austria
Țările de Jos
Malta
Danemarca
Luxemburg
TOTAL

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Erori cuantificate
11 354
4 266
4 238
3 318
3 196
2 860
2 344
2 219
1 828
1 593
1 204
1 112
1 061
922
662
655
443
420
315
306
280
255
158
139
135
133
40
12

42
15
16
14
14
11
7
8
7
7
7
8
8
14

2
0
1
0
5
3
1
0
0
1
0
0
0
0

8
7

2
0

7

0

2

1

1

3

200

15

2

5

1
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Anexa 5.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la
rubrica Coeziune economică, socială și teritorială
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

Curtea recomandă Comisiei următoarele:

2017

Recomandarea 1: să se asigure că dispozițiile în materie de audit privind instrumentele
financiare gestionate de FEI sunt adecvate la nivelul intermediarilor financiari. Atunci când
BEI/FEI utilizează proceduri convenite cu auditori externi, Comisia ar trebui, având în
vedere necesitatea de a se furniza o asigurare, să definească condițiile minime aplicabile
unor astfel de contracte, în special obligația de a se desfășura o activitate de audit
suficientă la nivelul statului membru.

X 24

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)

24

Regulamentul Omnibus a introdus o cerință pentru autoritățile de audit, și anume ca acestea să efectueze audituri ale sistemelor și audituri ale
operațiunilor privind instrumentele financiare la nivelul intermediarilor financiari, inclusiv în ceea ce privește instrumentele financiare gestionate de
Grupul BEI, dar excluzând programele din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri înființate înainte de 2 august 2018. Comisia a luat măsuri suplimentare,
incluzând în metodologia de audit pentru instrumentele financiare o recomandare ca autoritățile de audit să auditeze intermediarii financiari pentru
instrumentele implementate de Grupul BEI, indiferent de data la care acestea au fost create. Metodologia nu poate extinde însă mandatul încredințat
prin legislație autorităților de audit. Comisia a furnizat dovezi care arată că, în unele state membre, autoritățile de audit efectuează deja verificări la
nivelul intermediarilor financiari. Auditul realizat de Curte pentru 2020 a arătat însă că aceste verificări nu sunt efectuate în mod consecvent (în statele
membre auditate, nici auditorul extern, nici autoritățile de audit nu efectuaseră audituri la nivelul intermediarilor financiari).
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Recomandarea 2: să propună, pentru cadrul financiar de după 2020, modificări legislative
care să nu mai permită organismelor publice să beneficieze de rambursarea TVA-ului din
fonduri ale UE.

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

X 25

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de aprobarea cadrului
legislativ pentru perioada de după 2020)
Recomandarea 3: să remedieze deficiențele identificate de Curte la nivelul verificării pe
care Comisia o desfășoară cu privire la activitatea autorităților de audit în contextul
auditurilor sale în materie de regularitate.

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

X 26

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)
Recomandarea 4: să abordeze problema complexității informațiilor prezentate în
rapoartele anuale de activitate ale DG REGIO și DG EMPL cu privire la cadrul de control și
de asigurare din perioada 2014-2020:

X

25

Comisia a formulat în 2018 o propunere alternativă, prin care se prevede că proiectele cu un cost total de sub 5 milioane de euro sunt eligibile pentru
rambursarea TVA-ului. Noul regulament privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 [Regulamentul (UE) 2021/1060] nu a rezolvat această
problemă.

26

A se vedea punctele 6.58-6.64 din Raportul anual pe 2018 și punctele 5.48-5.62 din Raportul anual pe 2019. Deși Comisia a crescut numărul auditurilor de
conformitate pe care le-a desfășurat în 2020, Curtea detectează în continuare deficiențe în activitatea autorităților de audit.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

(i) axându-se pe cheltuieli care au trecut prin ciclul de control, și anume pachetele de
asigurare care acoperă cheltuielile efectuate înainte de data de 30 iunie a exercițiului n-1.
În acest scop, Comisia ar trebui să își ajusteze raportarea pentru a se asigura că nu prezintă
estimări provizorii;

X 27

(ii) indicând în mod clar care sunt cheltuielile care nu au fost încă analizate în profunzime
(inclusiv prin verificări ale regularității). De asemenea, Comisia ar trebui să precizeze care
sunt acțiunile preventive care protejează bugetul UE și dacă acestea sunt suficiente pentru
a furniza o asigurare, dar să se abțină de la a calcula o rată de eroare reziduală pentru
cheltuieli care nu au fost încă examinate;

X27

(iii) prezentând o rată globală de eroare reziduală pentru subrubrica 1b din cadrul financiar
multianual pentru fiecare exercițiu contabil.
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: iunie 2019)

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

X 28

27

Punctele (i) și (ii) au fost puse în aplicare în integralitate, întrucât Comisia și-a ajustat raportarea și a adoptat un indicator-cheie de performanță care se
axează pe cheltuielile trecute prin ciclul de control.

28

Se consideră că punctul (iii) a fost pus în aplicare în majoritatea privințelor, întrucât, în raportul anual privind gestiunea și performanța, Comisia prezintă
o rată globală de eroare reziduală pentru un domeniu de politică ce nu corespunde în totalitate subrubricii 1b din CFM.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Recomandarea 5: să se asigure că dispozițiile în materie de audit sunt modificate în
conformitate cu propunerea prezentată de Comisie pentru instrumentele financiare în
cadrul de reglementare pentru perioada de după 2020, astfel încât doar utilizarea efectivă
a fondurilor la nivelul destinatarilor finali să fie luată în considerare pentru calculul ratelor
de eroare reziduală.
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de începerea implementării
cadrului legislativ pentru perioada de după 2020)
Recomandarea 6: să efectueze suficiente verificări ale regularității pentru a concluziona cu
privire la eficacitatea activității autorităților de audit și pentru a obține o asigurare
rezonabilă cu privire la regularitatea cheltuielilor cel târziu în rapoartele anuale de
activitate pe care le publică după anul acceptării conturilor.

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

X 29

X 30

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)

29

Noul regulament privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 [Regulamentul (UE) 2021/1060] prevede pentru instrumentele financiare o
singură plată în avans care să fie inclusă în prima cerere de plată. Comisia intenționează să adopte, înainte de sfârșitul anului 2021, un act delegat prin
care să ceară autorităților de audit să excludă acest avans din populația de audit.

30

A se vedea punctul 6.64 din Raportul anual pe 2018. Deși Comisia a mărit numărul controalelor privind regularitatea, activitățile desfășurate cu privire la
acest aspect nu pot fi considerate finalizate la momentul publicării de către Comisie a raportului său anual de activitate după anul în care au fost
acceptate conturile.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

Curtea recomandă Comisiei următoarele:
Recomandarea 6.1 – Dispoziții în materie de audit pentru programele din cadrul
Inițiativei pentru IMM-uri
Comisia trebuie să se asigure că:
(a) sunt efectuate controale regulate, pe baza unui eșantion reprezentativ de plăți către
beneficiari finali, la nivelul intermediarilor financiari, fie de către autoritatea de audit, fie
de către un auditor selectat de Grupul BEI;

2018

X 31

(b) în cazul în care aceste controale nu sunt suficiente, elaborează și pune în aplicare
măsuri de control adecvate pentru a preveni posibilitatea existenței unor cheltuieli
neregulamentare semnificative la închidere.
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)
Recomandarea 6.2 – Reținerea neregulamentară a plăților
Luarea măsurilor necesare pentru a se asigura faptul că listele de verificare utilizate de
autoritățile de management și de autoritățile de audit includ verificări ale conformității cu
articolul 132 din Regulamentul privind dispozițiile comune, care prevede că beneficiarul
trebuie să primească valoarea totală a cheltuielilor eligibile datorate cel târziu la 90 de zile
de la data depunerii cererii de plată corespunzătoare. Acolo unde este cazul, ar trebui să
fie formulate recomandări adecvate în atenția autorităților responsabile de programe și
acestea ar trebui încurajate să urmeze practici corecte în viitor.

X 32

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)

31

Auditurile anterioare ale Curții au confirmat faptul că FEI și-a îmbunătățit deja sau își îmbunătățește în prezent sistemele de monitorizare și control și a
extins în mod voluntar utilizarea rapoartelor de asigurare rezonabile la programele SMEI. Curtea a recunoscut faptul că unele autorități de audit au
efectuat deja verificări la nivelul intermediarilor financiari, dar este încă prea devreme pentru a se evalua întreaga eficacitate a acestor măsuri.

32

Comisia verifică în mod sistematic dacă plățile către beneficiari sunt efectuate la timp și adresează recomandări corective statelor membre, după caz.

178

Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă Nu mai
Probe
în
este
insuficiente
aplicare aplicabilă

Recomandarea 6.3 – Mecanisme de închidere pentru perioada 2014-2020
Remedierea deficiențelor și asigurarea faptului că niciun program nu poate fi închis cu un
nivel semnificativ de cheltuieli neregulamentare. Comisia ar trebui:
(a) să identifice principalele riscuri care pot afecta închiderea normală a programelor;

X 33

(b) […]
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: (a) mai 2020)
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
Recomandarea 5.1 – Condițiile de eligibilitate pentru proiecte

2019

Să clarifice ceea ce se înțelege prin operațiuni „încheiate în mod fizic” și/sau
„implementate integral”. Acest lucru ar ajuta statele membre să verifice dacă operațiunile
respectă prevederile articolului 65 alineatul (6) din RDC și să evite nedetectarea unor
operațiuni neeligibile. Ar trebui să se clarifice faptul că această condiție se referă numai la
lucrările sau activitățile care sunt necesare pentru a se obține realizările operațiunii, și nu
la aspecte financiare și administrative.

X 34

(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat)
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

33

Comisia a identificat principalele riscuri care ar putea afecta închiderea programelor și le-a luat în considerare la elaborarea orientărilor privind
închiderea.

34

Curtea recunoaște măsurile pe care Comisia le-a inițiat deja pentru a clarifica conceptele de operațiuni „încheiate în mod fizic”/„implementate integral”.
Comisia nu a comunicat însă aceste clarificări tuturor statelor membre.
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Introducere
6.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 2 – Resurse

naturale, din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 6.1 oferă o imagine de
ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică
în 2020.

Caseta 6.1
Rubrica 2 din CFM – Resurse naturale – prezentare defalcată
pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcarea acestora
(în miliarde de euro)
Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) – plăți directe
41,6 (68,7 %)

173,3
miliarde de
euro

Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) – cheltuieli legate de piață
2,6 (4,3 %)

Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR)
14,6 (24,1 %)

Resurse naturale
60,6
(35,0 %)

Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (FEPAM)
0,9 (1,4 %)
Altele
0,9 (1,5 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
(în miliarde de euro)
0
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plăți de prefinanțare⁽*⁾: 0,6
Plăți

Total: 60,6
intermediare/finale:
plățiplăți
intermediare/finale:
60,060,0

Populație
auditată

Total: 60,3
prefinanțări validate și închise⁽*⁾: 0,3

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii,
a se vedea punctul 11 din anexa 1.1).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.

Scurtă descriere

6.2. Agricultura și dezvoltarea rurală reprezintă 97 % din cheltuielile aferente

rubricii Resurse naturale și sunt puse în aplicare prin intermediul politicii agricole
comune (PAC). Aceasta are trei obiective generale 1:
o

producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor
agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;

o

gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere
a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect
de seră, biodiversității, solului și apei;

o

dezvoltarea teritorială echilibrată.

1

Articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea
politicii agricole comune (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
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6.3. Responsabilitatea pentru PAC revine în ultimă instanță Comisiei, în special

Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), dar gestiunea punerii în
aplicare a acestei politici este partajată cu agențiile de plăți din statele membre.
Începând din 2015, organismele de certificare independente din statele membre
exprimă anual o opinie cu privire la regularitatea cheltuielilor agențiilor de plăți.

6.4. Cheltuielile aferente PAC se încadrează în trei categorii principale:
o

plăți directe către fermieri, finanțate integral de la bugetul UE;

o

măsurile de piață din domeniul agricol, care sunt de asemenea finanțate integral
de la bugetul UE, cu excepția anumitor măsuri cofinanțate de statele membre,
inclusiv măsurile de promovare;

o

programele de dezvoltare rurală naționale și regionale ale statelor membre,
cofinanțate de la bugetul UE și de către statele membre.

6.5. Această rubrică din CFM include, de asemenea, cheltuielile UE în favoarea

politicii comune în domeniul pescuitului, precum și o parte din cheltuielile efectuate de
UE pentru mediu și pentru acțiuni climatice.
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Sfera și abordarea auditului

6.6. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a examinat următoarele:

(a) un eșantion de 218 operațiuni 2, astfel cum se indică la punctul 9 din anexa 1.1.
Eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă
de cheltuieli acoperite de această rubrică din CFM și a cuprins operațiuni
efectuate în 19 state membre 3 și în Regatul Unit. Din cauza pandemiei de COVID19 și pentru a se obține informații suplimentare cu privire la sistemul de control,
eșantionul Curții pentru plățile directe a fost extras din rândul inspecțiilor aleatorii
la fața locului efectuate de agențiile de plăți. Întrucât Curtea a obținut de la
statele membre un eșantion de plăți efectuate către beneficiari care făcuseră
obiectul unor controale aleatorii la fața locului, ea a trebuit să își ajusteze rata de
eroare pentru a ține seama de cererile de plată care fuseseră examinate de
agențiile de plăți și pentru care aceste agenții nu au efectuat plata sau nu
efectuaseră plata până la data la care Curtea și-a extras eșantionul. Obiectivul
Curții a fost de a contribui la declarația de asigurare globală, astfel cum se indică
în anexa 1.1;
(b) informațiile privind regularitatea furnizate în raportul anual de activitate al
DG AGRI și în cel al Direcției Generale Mediu (DG ENV) și incluse ulterior în
raportul anual al Comisiei privind gestiunea și performanța;
(c) o serie de sisteme selectate, care au vizat punerea în aplicare de către statele
membre a „controalelor prin monitorizare” 4.

2

Eșantionul a fost alcătuit din 88 de plăți directe, 16 măsuri de piață, 104 plăți din cadrul
programelor de dezvoltare rurală, 1 restituire din partea Comisiei către un stat membru
aferentă unei corecții financiare în cadrul PAC și 9 plăți pentru mediu, acțiuni climatice și
pescuit.

3

Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Țările
de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.
Eșantionul a inclus și patru operațiuni în gestiune directă.

4

Punctele 6.16-6.17 din Raportul anual pe 2019 al Curții.

186

Regularitatea operațiunilor
6.7. În anexa 6.1 este prezentată o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor

efectuate pe operațiuni. Dintre cele 218 operațiuni examinate, 180 (83 %) nu
conțineau erori și 38 conțineau erori. Pe baza celor 25 de erori cuantificate 5, Curtea
estimează că nivelul de eroare pentru rubrica Resurse naturale este de 2,0 % 6.

6.8. Caseta 6.2 prezintă repartizarea nivelului de eroare estimat de Curte
pentru 2020.

Caseta 6.2
Resurse naturale: tipuri de erori
Beneficiar/activitate/proiect/cheltuieli
neeligibile

54 %

Furnizarea unor informații incorecte
privind suprafețele sau animalele
Erori administrative

36 %
8%

Lipsa unor documente justificative
esențiale

2%
0%

20 %

40 %

Contribuția la nivelul de eroare
estimat pentru rubrica Resurse
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

5

Curtea a identificat, de asemenea, 13 probleme legate de conformitate, care nu au avut
însă niciun impact financiar.

6

Nivelul de eroare este calculat de Curte pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată
reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de
eroare estimat din cadrul populației se situează între 1,0 % și 3,0 % (limita inferioară,
respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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6.9. Comisia (în cazul cheltuielilor directe) și autoritățile statelor membre aplicaseră
măsuri corective care au redus nivelul de eroare estimat de Curte pentru acest capitol
cu 0,5 puncte procentuale.

Plățile directe: un sistem de control eficace limitează riscul de
eroare

6.10. Activitatea Curții sprijină concluzia că plățile directe, per ansamblu, nu au fost
afectate de un nivel semnificativ de eroare. Acestea reprezintă 69 % din cheltuielile
aferente rubricii Resurse naturale din CFM.

6.11. Patru scheme reprezintă 90 % din totalul plăților directe efectuate în 2020:
(a) două scheme prin care se furnizează sprijin pentru venit pe baza suprafeței de
teren agricol declarate de fermieri: „schema de plată de bază” (17,1 miliarde de
euro) și „schema de plată unică pe suprafață” (4,4 miliarde de euro);
(b) o schemă destinată să sprijine practicile agricole benefice pentru climă și mediu
(plata pentru „înverzire”) (11,9 miliarde de euro);
(c) sprijinul cuplat facultativ, care se acordă pentru categorii specifice de produse
agricole (de exemplu, pentru carne de vită și mânzat, pentru lapte sau pentru
culturi proteice) (4,1 miliarde de euro).

6.12. Curtea a efectuat teste pe 88 de plăți directe care acopereau schemele

principale. Constatarea sa a fost că 76 de operațiuni nu erau afectate de eroare. Plățile
directe se bazează pe așa-numitele „drepturi la plată”: beneficiarii primesc plata dacă
îndeplinesc anumite condiții. Astfel de plăți prezintă un risc mai scăzut de eroare dacă
condițiile aferente nu sunt complexe (a se vedea punctul 1.18).

6.13. Cele 10 erori cuantificate la nivelul acestor scheme erau legate de

supradeclararea de către fermieri, în cererile lor de ajutor, a suprafeței eligibile de
teren agricol sau a numărului de animale.

6.14. În cazul a două plăți directe, Curtea a detectat probleme legate de

conformitate fără impact financiar.
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Sistemul integrat de administrare și control limitează nivelurile de eroare
din cadrul plăților directe

6.15. Principalul instrument de gestiune pentru plățile directe este Sistemul

integrat de administrare și control (Integrated Administration and Control System –
IACS) 7, care include Sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel
Identification System – LPIS). IACS interconectează baze de date conținând informații
privind exploatațiile, cererile de ajutor, suprafețele agricole și registrele privind
animalele din exploatație, care sunt utilizate de către agențiile de plăți pentru
a desfășura controale administrative încrucișate cu privire la toate cererile de ajutor.
LPIS este un sistem de informații geografice compus din seturi de date spațiale
provenite din surse multiple, care, împreună, formează un registru al suprafețelor
agricole din statele membre.

6.16. Constatările Curții confirmă observațiile anterioare ale acesteia8, potrivit

cărora IACS, și în special LPIS, constituie un sistem eficace de gestiune și control pentru
a asigura faptul că plățile de ajutor direct, în ansamblul lor, nu sunt afectate de un nivel
semnificativ de eroare.

6.17. Conform normelor UE9, agențiile de plăți ar trebui să efectueze controale la

fața locului pentru cel puțin 5 % dintre solicitanți. Între 1 % și 1,25 % dintre solicitanți
trebuie să fie selectați aleatoriu. În 2020, Curtea și-a extras eșantionul pentru plățile
directe din eșantioanele aleatorii constituite de agențiile de plăți pentru inspecțiile la
fața locului și a examinat activitățile desfășurate de aceste agenții pentru a evalua
nivelul de eroare din cadrul plăților. Această examinare a oferit informații aprofundate
privind activitatea agențiilor de plăți. În ceea ce privește operațiunile pe care le-a
examinat, Curtea a constatat că agențiile de plăți actualizaseră în mod corespunzător
LPIS și, cu o singură excepție, detectaseră și corectaseră orice supradeclarare rămasă
după controalele administrative.

7

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en.

8

Punctul 6.15 din Raportul anual pe 2019 al Curții.

9

Articolele 30-31 și articolul 33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al
Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul
integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea
(JO L 227, 31.7.2014, p. 69).
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Controalele prin monitorizare: grad limitat de acoperire în 2020

6.18. Începând din 2018, agențiile de plăți din statele membre au fost autorizate să

efectueze „controale prin monitorizare”. Această abordare utilizează procese
automatizate bazate pe datele provenite de la sateliții Sentinel ai programului
Copernicus, pentru verificarea conformității cu anumite norme aferente PAC. Până în
prezent, agențiile de plăți au recurs la controale prin monitorizare în principal pentru
a evalua cererile de ajutor pe suprafață depuse în cadrul schemelor de plăți directe.
Atunci când toate criteriile de eligibilitate pentru o anumită schemă de plată pot fi
evaluate din spațiu, agențiile de plăți sunt în măsură să monitorizeze de la distanță
întreaga populație de beneficiari ai ajutorului.

6.19. În raportul său special recent privind utilizarea noilor tehnologii de imagistică
pentru monitorizarea PAC, Curtea a recomandat Comisiei să promoveze controalele
prin monitorizare ca un sistem-cheie de control pentru PAC post-2020 10.

6.20. În cursul activităților pe care le-a desfășurat cu privire la declarația de

asigurare pentru 2020, Curtea a examinat modul în care două agenții de plăți au
utilizat controalele prin monitorizare, concentrându-se pe schema de sprijin cuplat
facultativ pentru cultivatorii de tomate din Malta și pe schema de plată de bază din
Belgia (Flandra). Ea a constatat că aceste agenții de plăți evitaseră o serie de plăți în
exces grație controalelor prin monitorizare. În caseta 6.3, este prezentat un exemplu
de utilizare a controalelor prin monitorizare de către agenția de plăți din Malta.

10

A se vedea punctul 82 din Raportul special al Curții nr. 04/2020,intitulat „Utilizarea noilor
tehnologii de imagistică pentru monitorizarea politicii agricole comune: progresele sunt
constante per ansamblu, dar mai lente în cazul monitorizării climei și a mediului”.
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Caseta 6.3
Controalele prin monitorizare în practică
Agenția pentru Plăți Agricole și Rurale din Malta a utilizat controale prin
monitorizare pentru a evalua cererile de sprijin cuplat facultativ depuse de
cultivatorii de tomate. Sistemul de monitorizare utilizează observații efectuate
periodic prin satelit cu privire la parcelele agricole în decursul sezonului de
vegetație pentru a stabili o serie de markeri care indică creșterea culturilor (curba
albastră din graficul de mai jos). Acești markeri pot fi comparați cu tiparul de
creștere preconizat pentru o cultură de tomate („indicele de vegetație” indicat de
curba verde). În cazul în care nu există o corelație suficientă între markerii obținuți
din observațiile prin satelit și tiparul de creștere preconizat, sistemul semnalează
automat aceste parcele ca necesitând investigații suplimentare (de exemplu,
o vizită pe teren). Ortofotografia corespunzătoare din LPIS confirmă cultivarea
tomatelor.

Sursa: Agenția pentru Plăți Agricole și Rurale, Malta.

6.21. Controalele prin monitorizare furnizează observații periodice ale activității

agricole și pot fi utilizate pentru a-i avertiza pe fermieri cu privire la eventuala
nerespectare a normelor schemei de plată în orice moment în timpul sezonului de
vegetație, oferindu-le astfel mai multe ocazii de a-și rectifica cererile înainte ca acestea
să fie finalizate.
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6.22. Comisia s-a angajat să ofere sprijin statelor membre pentru dezvoltarea noii

abordări privind controalele prin monitorizare. La sfârșitul anului 2020, controalele
prin monitorizare acopereau 5,7 % din suprafața care făcea obiectul principalelor
scheme de ajutoare directe (schema de plată de bază și schema de plată unică pe
suprafață)11.

Dezvoltarea rurală, măsurile de piață și alte domenii de
cheltuieli aferente rubricii Resurse naturale: condițiile mai
complexe de eligibilitate sporesc riscul de eroare

6.23. Curtea a testat 104 operațiuni din cadrul programelor de dezvoltare rurală,

16 operațiuni legate de măsuri de piață, o restituire din partea Comisiei către un stat
membru aferentă unei corecții financiare anterioare în cadrul PAC 12 și 9 operațiuni 13
aferente unor domenii de cheltuieli din afara PAC. În comparație cu plățile directe,
majoritatea cheltuielilor pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață și alte domenii de
politică aferente rubricii 2 din CFM (inclusiv rambursarea costurilor declarate de
beneficiari) fac obiectul unor condiții de eligibilitate mai complexe, ceea ce sporește
riscul de eroare (a se vedea punctul 1.18).

6.24. În anexa 6.2 este prezentată o imagine de ansamblu, pentru fiecare stat
membru și pentru Regatul Unit, a plăților efectuate în exercițiul 2020 pentru
cheltuielile în gestiune partajată, precum și a rezultatelor testelor efectuate pe
operațiuni în aceste domenii cu un grad de risc mai ridicat.

11

Anexa 2 la raportul anual de activitate al DG AGRI, p. 25.

12

Ca urmare a hotărârii Tribunalului din 29 noiembrie 2018 în cauza T-459/16,
Spania/Comisia, și a hotărârii Tribunalului din 20 martie 2019 în cauza T-237/17,
Spania/Comisia.

13

Curtea a auditat patru operațiuni din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri
maritime, o operațiune legată de o plată de închidere efectuată pentru Fondul european
pentru pescuit 2007-2013, două operațiuni din cadrul acordurilor de parteneriat în
domeniul pescuitului și două operațiuni legate de programul LIFE pentru mediu și politici
climatice.

192

Dezvoltarea rurală

6.25. Pentru perioada 2014-2020, Comisia a aprobat 118 programe de dezvoltare

rurală în statele membre 14. Aceste programe includ 20 de măsuri 15 și 67 de submăsuri,
care se încadrează în două categorii principale de cheltuieli:
(a) ajutoare pentru proiecte de investiții menite să sprijine dezvoltarea economică și
socială în zonele rurale;
(b) plăți efectuate către fermieri pe baza unor criterii legate de mediu și de climă
aplicate suprafeței agricole sau numărului de animale din exploatație.

6.26. Testele pe operațiuni realizate de Curte au acoperit plăți efectuate în cadrul a
19 programe din 15 state membre.

6.27. Dintre cele 104 operațiuni din domeniul dezvoltării rurale pentru care s-au

efectuat teste, 87 nu erau afectate de eroare. Dintre cele 11 cazuri în care Curtea
a identificat și a cuantificat erori, 5 aveau un impact mai mare de 20 %. În cazul a
6 plăți, Curtea a detectat probleme legate de conformitate fără impact financiar.

6.28. Curtea a examinat 54 de plăți efectuate pentru proiecte de investiții, cum ar
fi modernizarea exploatațiilor, construirea de instalații de prelucrare a produselor
agricole, sprijinul pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,
instalarea tinerilor fermieri într-o zonă rurală sau sprijinul pentru servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale.

14

Ca urmare a întârzierilor înregistrate în adoptarea legislației pentru PAC post-2020,
programele au fost prelungite până la sfârșitul anului 2022. În temeiul Acordului de
retragere a Regatului Unit, programele de dezvoltare rurală ale Regatului Unit se vor derula
până la închiderea lor, în 2023.

15

O măsură suplimentară a fost adăugată în 2020 pentru a furniza sprijin temporar cu
caracter excepțional ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Regulamentul (UE) 2020/872 al
Parlamentului European și al Consiliului]. Prima plată debursată de Comisie pe baza
cheltuielilor declarate de statele membre în cadrul noii măsuri a avut loc în 2021.
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6.29. Curtea a identificat erori cuantificate în 7 plăți efectuate pentru proiecte de

investiții, erori care proveneau în principal din declararea de către beneficiari a unor
cheltuieli sau a unor activități ce nu îndeplineau condițiile de eligibilitate aferente
proiectelor lor (a se vedea caseta 6.4). În două cazuri, eroarea era mai mică de 2 %, iar
în alte două cazuri, ea varia între 2 % și 20 %. Curtea a detectat, de asemenea,
3 operațiuni afectate de erori care depășeau 20 %.

Caseta 6.4
Exemplu de cheltuieli neeligibile în cadrul unui proiect din domeniul
dezvoltării rurale
Curtea a auditat o plată pentru un proiect din domeniul dezvoltării rurale
desfășurat în Croația care a sprijinit cultivarea de afini, inclusiv instalarea unui
sistem de irigații.
Investițiile în irigații sunt eligibile pentru finanțare din partea UE numai dacă
îndeplinesc cerințele prevăzute în legislația UE care promovează utilizarea durabilă
a apei. Printre aceste cerințe se numără existența sau instalarea unui dispozitiv de
contorizare a apei.
Beneficiarul a prezentat documente care indicau faptul că proiectul includea un
contor de apă, iar agenția de plăți a acceptat cheltuielile legate de sistemul de
irigații. Curtea a constatat însă că nu fusese instalat niciun contor, ceea ce
înseamnă că componenta proiectului legată de sistemul de irigații este neeligibilă
pentru finanțare din partea UE.

6.30. Curtea a examinat 50 de plăți bazate pe suprafața sau pe numărul de animale

declarate de fermieri și legate de cerințe de respectare a unor criterii legate de mediu
și de climă, precum și de bunăstarea animalelor. Sunt incluse în această categorie plăți
compensatorii efectuate către fermieri din zone care se confruntă cu constrângeri
naturale și plăți efectuate pentru respectarea anumitor angajamente de agromediu și
climă sau pentru agricultura ecologică.
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6.31. Agențiile de plăți utilizează IACS pentru a verifica elementul bazat pe

suprafață din cererile de ajutor depuse de fermieri în cadrul acestor măsuri, ceea ce
limitează riscul de erori legate de suprafața eligibilă. Curtea a identificat două cazuri de
supradeclarare minoră (sub 2 %) a suprafeței eligibile. Ea a detectat însă și
două operațiuni afectate de erori care depășeau 20 %: în unul dintre cazuri, fermierul
nu a respectat densitatea minimă de populare pentru animale, iar în celălalt caz
agenția de plăți a calculat incorect sancțiunea pentru supradeclarare.

Măsurile de piață

6.32. Măsurile de piață din domeniul agricol acoperă diverse scheme, pentru care

există o varietate de condiții de eligibilitate. Curtea a testat 16 operațiuni și
a identificat 3 cazuri în care agențiile de plăți rambursaseră costuri neeligibile. În două
dintre aceste cazuri, eroarea depășea 20 %. Într-un caz, Curtea a detectat o problemă
de neconformitate fără impact financiar.

Pescuit, mediu și acțiuni climatice

6.33. Criteriile de selecție și cerințele de eligibilitate pentru proiectele din

domeniul pescuitului, al mediului și al acțiunilor climatice variază de asemenea. Printre
cele nouă operațiuni examinate, Curtea a identificat și a cuantificat o eroare care
provenea din declararea și rambursarea unor cheltuieli neeligibile. În patru cazuri,
Curtea a detectat probleme legate de conformitate fără impact financiar.
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Rapoartele anuale de activitate și alte
mecanisme de guvernanță
Informațiile raportate de DG AGRI cu privire la regularitatea
cheltuielilor aferente PAC

6.34. Directorul fiecărei agenții de plăți transmite către DG AGRI o declarație

anuală de gestiune cu privire la eficacitatea sistemelor de control ale agenției
respective și la legalitatea și regularitatea plăților pe care le-a efectuat. Statele
membre raportează cu privire la controalele lor administrative și cu privire la cele
efectuate la fața locului (așa-numitele „statistici de control”).

6.35. Începând din 2015, cu scopul de a furniza o asigurare suplimentară,

organismele de certificare au obligația de a exprima o opinie anuală pentru fiecare
agenție de plăți cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare
a fost solicitată de statele membre.

6.36. Pentru a calcula cifra care reprezintă „riscul la momentul plății” pentru plățile

directe, dezvoltarea rurală și măsurile de piață, DG AGRI utilizează ratele de eroare
raportate în statisticile de control, efectuând ajustări pe baza rezultatelor auditurilor
efectuate de organismele de certificare, precum și pe baza propriilor verificări ale
sistemelor și ale cheltuielilor agențiilor de plăți. Ajustările care decurg din activitățile
proprii ale DG AGRI luau, în general, forma unor sume forfetare: direcția generală
a aplicat o serie de criterii aflate la dispoziția sa cu scopul de a efectua corecții
financiare și a încercat să uniformizeze modul de tratare a problemelor identificate în
sistemele de gestiune și control ale statelor membre. DG AGRI deduce din suma
aferentă „riscului la momentul plății” estimarea sa cu privire la viitoarele corecții
financiare și la viitoarele recuperări, pentru a estima „suma finală expusă la risc”.

6.37. Statisticile de control raportate de agențiile de plăți indicau un nivel de

eroare echivalent cu 0,9 % din ansamblul cheltuielilor PAC. Luând în considerare
activitățile desfășurate de organismele de certificare, DG AGRI a calculat că „riscul la
momentul plății” era, în 2020, de aproximativ 1,9 % pentru ansamblul
cheltuielilor PAC.
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Raportul Comisiei privind gestiunea și performanța

6.38. În raportul său anual privind gestiunea și performanța, Comisia a estimat
riscul la momentul plății pentru rubrica Resurse naturale la 1,9 %.

Politicile și procedurile antifraudă din cadrul PAC

6.39. Agențiile de plăți trebuie să dispună de sisteme de prevenire și de detectare

a fraudelor, iar Comisia trebuie să obțină o asigurare rezonabilă cu privire la
funcționarea sistemelor respective. În Raportul anual pe 2019, Curtea a identificat
unele deficiențe în politicile și procedurile antifraudă din cadrul PAC și a formulat
o recomandare pentru remedierea problemelor 16. În 2021, Curtea a efectuat un audit
al performanței cu privire la măsurile antifraudă luate de Comisie și de statele membre
în cadrul PAC. Un raport special pe această temă, care acoperă și chestiunea conexă
reprezentată de „acapararea terenurilor”, este prevăzut a fi publicat de Curte până la
sfârșitul acestui an.

16

Punctele 6.34-6.41 și punctul 6.44 din Raportul anual pe 2019 al Curții.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

6.40. Ansamblul probelor de audit obținute și prezentate de Curte în acest capitol

indică faptul că nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii Resurse
naturale era apropiat de pragul de semnificație. Pentru această rubrică din CFM,
testele efectuate de Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat de
2,0 % (a se vedea anexa 6.1).

6.41. Rezultatele obținute de Curte indică faptul că nivelul de eroare nu era

semnificativ pentru plățile directe, care reprezentau 69 % din cheltuielile aferente
acestei rubrici din CFM, dar că, considerat în ansamblu, acesta era semnificativ pentru
domeniile de cheltuieli identificate de Curte ca prezentând un risc mai ridicat
(dezvoltarea rurală, măsurile de piață, pescuitul, mediul și acțiunile climatice), care
reprezentau 31 % din cheltuieli.

Recomandări

6.42. În anexa 6.3 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de

către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandării 4 formulate în
raportul anual pe 2017, care trebuia pusă în aplicare în 2020 17. Comisia a pus în
aplicare integral această recomandare.

17

În 2017, Curtea a formulat alte trei recomandări, a căror punere în aplicare a fost examinată
în anexa 6.3 la Raportul său anual pe 2019.
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Anexe
Anexa 6.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
2020

2019

218

251

2,0 %

1,9 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

3,0 %
1,0 %
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Anexa 6.2 – Informații privind acțiunile UE în statele membre și
în Regatul Unit
Plățile și rezultatele testelor efectuate pe operațiuni în 2020 pentru fiecare stat membru și pentru Regatul
Unit în ceea ce privește dezvoltarea rurală, măsurile de piață și pescuitul în cadrul gestiunii partajate
Total plăți

Operațiuni auditate

Dezvoltare rurală

Franța
Italia
Spania
Germania
Polonia
România
Regatul Unit
Portugalia
Grecia
Ungaria
Austria
Cehia
Irlanda
Croația
Suedia
Bulgaria
Finlanda
Slovacia
Lituania
Țările de Jos
Letonia
Belgia
Slovenia
Danemarca
Estonia
Cipru
Malta
Luxemburg

Erori cuantificate

Măsuri de piață
Pescuit

State membre
2 555
2 294
1 960
1 502
1 342
1 243
837
744
628
613
596
425
417
412
348
332
325
205
200
170
167
159
135
133
116
33
21
15

1 934
1 526
1 222
1 356
1 206
1 151
767
580
528
565
573
404
334
359
326
303
305
194
190
129
150
89
126
96
101
22
18
14

551
678
600
117
38
66
41
108
59
40
22
17
59
13
12
18
6
11
3
23
3
61
7
12
1
6
1

70
90
138
29
98
26
29
56
41
8
1
4
24
40
10
11
14
7
18
14
9
2
25
14
5
3
-

(în milioane de euro)

13
12
12
6
13
12
10
10
4
8
4
4
8
4
2
4
-

1
3
2
1
1
1
2
1
1
2
-

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie.

Statele membre
în care au fost auditate operațiuni
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Anexa 6.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
În curs de punere în aplicare
Anul

2017

Recomandarea Curții

Curtea recomandă Comisiei:
Recomandarea 4:
să monitorizeze progresele înregistrate de agențiile de plăți în
ceea ce privește sprijinirea fermierilor care nu utilizează încă
cererea de ajutor în format electronic cu informații geospațiale și
să promoveze cele mai bune practici, în vederea valorificării la
maximum a beneficiilor aduse de noul sistem și a finalizării
implementării pe deplin a acestuia în termenele stabilite în
reglementări.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Pusă în
aplicare
integral

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă
în
aplicare

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente
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Capitolul 7
Securitate și cetățenie

202

Cuprins
Puncte

Introducere

7.1.-7.8.

Scurtă descriere

7.2.-7.7.

Sfera și abordarea auditului

Regularitatea operațiunilor

7.8.
7.9.-7.10.

Examinarea unor elemente ale sistemelor de control
intern

7.11.-7.13.

Examinarea activității autorităților de audit în ceea ce
privește rapoartele lor anuale de control și auditurile
cheltuielilor

7.11.-7.13.

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de
guvernanță

7.14.-7.15.

Concluzie și recomandări

7.16.-7.17.

Concluzie

7.16.

Recomandări

7.17.

Anexa 7.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor anterioare formulate cu privire la rubrica
Securitate și cetățenie
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Introducere
7.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 3 – Securitate și

cetățenie din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 7.1 oferă o imagine de
ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică
în 2020.
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Caseta 7.1
Rubrica 3 – Securitate și cetățenie din CFM – prezentare defalcată
pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcarea acestora
(în miliarde de euro)

Instrumentul dedicat
sprijinului de urgență pe
teritoriul Uniunii
2,6 (40,5 %)





173,3
miliarde
de euro


Migrație și securitate
1,6 (25,3 %)
Agenții descentralizate
1,2 (18,5 %)

Securitate și
cetățenie
6,3
(3,7 %)

Produse alimentare și
hrană pentru animale
0,2 (3,7 %)
Europa creativă
0,2 (3,8 %)
Altele⁽*⁾
0,5 (8,2 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
0

1

Plăți

plăți intermediare/finale:
0,7
plăți…
Populația de
audit

2

3

4

(în miliarde de euro)
5

plăți de prefinanțare⁽**⁾: 5,6

6

7

total: 6,3

prefinanțări validate și închise⁽***⁾: 1,4
total: 3,1

decizii anuale de acceptare a conturilor
naționale FAMI/FSI: 1,0
Sunt incluse cheltuielile pentru domeniile „consumatori”, „justiție” și „drepturi, egalitate și
cetățenie”.
(**)
Prefinanțarea include plățile în gestiune partajată pentru perioada de programare 2014-2020
care nu au fost incluse în conturile subiacente pachetelor de asigurare pe care Comisia le-a
acceptat în 2020.
(***)
Prefinanțările validate și închise sunt în conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor
subiacente (pentru detalii, a se vedea punctul 11 din anexa 1.1).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.

Scurtă descriere

7.2. Această rubrică acoperă mai multe politici al căror obiectiv comun este de

a consolida conceptul de cetățenie europeană prin crearea unui spațiu de libertate, de
justiție și de securitate fără frontiere interne.

7.3. După cum se arată în caseta 7.1, cel mai important domeniu de cheltuieli este

reprezentat de Instrumentul de sprijin de urgență (ESI). Acesta a fost creat în
aprilie 2020 1, cu scopul de a ajuta statele membre ale UE să facă față pandemiei de
COVID-19, și finanțează, printre altele, transferul și transportul transfrontalier de
pacienți, personal medical și echipamente medicale esențiale, cercetarea în domeniul

1

A se vedea Regulamentul (UE) 2020/521 al Consiliului din 14 aprilie 2020 de activare
a sprijinului de urgență în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369 și de modificare
a dispozițiilor acestuia având în vedere epidemia de COVID-19.
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vaccinurilor și al tratamentelor și producția de vaccinuri și tratamente, precum și
dezvoltarea, achiziționarea și distribuția de materiale de testare.

7.4. Migrația și securitatea reprezintă, de asemenea, o parte semnificativă a acestei

rubrici bugetare. Cheltuielile din acest domeniu sunt finanțate din două fonduri:
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și Fondul pentru securitate internă
(FSI). Gestionarea celei mai mari părți a finanțării provenite din FAMI și din FSI este
partajată între statele membre (sau țările asociate) și DG Migrație și Afaceri Interne
(DG HOME) din cadrul Comisiei. Obiectivul FAMI2 este de a contribui la gestionarea
eficace a fluxurilor de migrație și de a introduce o abordare comună la nivelul UE în
materie de azil și imigrație. Obiectivul general al FSI este de a asigura securitatea în UE,
facilitând în același timp călătoriile în scopuri legitime, cu respectarea libertăților
fundamentale și a drepturilor omului. FSI funcționează prin intermediul a două
instrumente 3: FSI-Frontiere și vize și FSI-Poliție.

7.5. Prin metoda gestiunii partajate, statele membre pun în aplicare programe

naționale multianuale FAMI și FSI care au fost aprobate de Comisie. După șase ani care
au trecut din perioada de programare de șapte ani, statele membre au accelerat din
nou implementarea programelor lor naționale. Cu toate acestea, sume considerabile
nu au fost încă plătite, iar presiunea asupra autorităților naționale riscă să crească și
mai mult pe măsură ce programele se apropie de închidere. În caseta 7.2 sunt
prezentate în sinteză cheltuielile pe care statele membre le-au raportat Comisiei, de la
începutul perioadei de programare, în vederea rambursării.

2

A se vedea Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

3

A se vedea Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului
de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului
pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea
polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor.
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Caseta 7.2
Cheltuielile pentru programele naționale FAMI și FSI s-au accelerat, dar o mare
parte din buget nu a fost încă cheltuită
Buget încă disponibil
Cheltuieli cumulate

(în milioane de euro)

FAMI

FSI







4 000

1 904

3 000
2 037
1 957

2 000

1 399
1 263

1 510

1 000

733
529

0 102

475

2014-2015

63

460

2 140

952

248

2014-2016

1 540
1 055
548

2014-2017

896

2014-2018

1 296

2014-2019 (*)

Cheltuielile aferente FAMI/FSI la nivel de stat membru sunt declarate Comisiei și aprobate de
aceasta în anul următor efectuării lor. Astfel, conturile Comisiei pe 2020 arată cheltuielile statelor
membre efectuate în 2019.
(*)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei Europene (programe naționale și
decizii de validare și închidere a conturilor de până la sfârșitul anului 2020).
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7.6. În ceea ce privește acțiunile Uniunii din cadrul FAMI și al FSI (acțiuni

transnaționale sau acțiuni de interes special pentru UE în ansamblu), care sunt
gestionate direct de DG HOME, restricțiile legate de pandemia de COVID-19 au
întârziat activitățile din cadrul proiectelor. Drept rezultat al acestei situații și a faptului
că o mare parte din avansuri fuseseră plătite în 2019, în 2020 s-au efectuat mult mai
puține plăți decât în anii precedenți.

7.7. Alte domenii importante de cheltuieli sunt:
o

finanțarea alocată Parchetului European și unui număr de 12 agenții
descentralizate 4 care au un rol activ în punerea în aplicare a principalelor priorități
ale UE în domeniile migrației și securității, cooperării judiciare și sănătății;

o

programul „Produse alimentare și hrană pentru animale”, care urmărește să
asigure sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor în toate etapele lanțului
alimentar;

o

„Europa creativă”, programul-cadru al UE de susținere a culturii și a sectorului
audiovizualului;

o

o serie de programe al căror obiectiv comun este consolidarea securității și
a cetățeniei în UE, punând accentul pe justiție, pe consumatori, pe protecția civilă
sau pe drepturi, egalitate și cetățenie.

4

Sănătate: ECDC, EFSA, EMA. Afaceri interne: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, CEPOL, euLISA. Justiție: EIGE, Eurojust, FRA. Rapoartele anuale specifice care conțin opinia Curții
privind legalitatea și regularitatea operațiunilor fiecăreia dintre aceste agenții pot fi
consultate pe site-ul web al Curții.
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Sfera și abordarea auditului

7.8. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a examinat în 2020 pentru această rubrică din cadrul financiar multianual:

(a) un eșantion de 27 de operațiuni, care a fost conceput astfel încât să contribuie la
declarația de asigurare globală a Curții, iar nu cu scopul de a fi reprezentativ
pentru cheltuielile acoperite de această rubrică din CFM. Curtea nu a fost prin
urmare în măsură să estimeze rata de eroare pentru această rubrică din CFM.
Eșantionul a fost alcătuit din 14 operațiuni derulate în gestiune partajată cu
statele membre 5 (2 operațiuni per stat membru), din 8 operațiuni aflate în
gestiune directă și 2 operațiuni în gestiune indirectă asigurată de către Comisie, la
care se adaugă 3 operațiuni care implicau validarea și închiderea unor plăți în
avans către agenții;
(b) sistemele selectate, care au vizat următoarele aspecte:
(i)

rapoartele anuale de control elaborate de patru autorități de audit 6 care
însoțeau conturile anuale ale FAMI și ale FSI pe 2019, verificându-se dacă
aceste rapoarte erau conforme cu legislația 7;

(ii) activitatea acelorași autorități de audit, verificându-se dacă auditurile lor cu
privire la cheltuieli și procedurile lor de prezentare a unor opinii de audit
fiabile erau adecvate;
(c) informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale
DG HOME și DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) și
incluse în raportul anual al Comisiei privind gestiunea și performanța.

5

În Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Polonia și Regatul Unit.

6

Din Spania, Luxemburg, Austria și Finlanda.

7

Regulamentul delegat (UE) 2018/1291 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare a
Regulamentului delegat (UE) nr. 1042/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la desemnarea și la
responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la
statutul și la obligațiile autorităților de audit.
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Regularitatea operațiunilor
7.9. Dintre cele 27 de operațiuni examinate, 8 (30 %) erau afectate de erori. Curtea

a identificat 4 operațiuni cu erori cuantificabile care aveau un impact financiar asupra
sumelor imputate bugetului UE. În caseta 7.3 este prezentat un exemplu în acest sens.

Caseta 7.3
Costuri supradeclarate pentru transportul echipamentelor medicale
O acțiune ESI pe care Curtea a auditat-o a fost desfășurată de un departament
ministerial din Regatul Unit 8. Aceasta a constat în transportul de echipamente
individuale de protecție pentru uz medical din Asia (de exemplu, China sau
Singapore) către Regatul Unit, în perioada aprilie-iulie 2020, pentru a răspunde
urgenței create de izbucnirea pandemiei de COVID-19. Autoritățile britanice au
achiziționat în acest scop serviciile a trei transportatori aerieni de marfă, utilizând
proceduri de achiziții în condiții de urgență (proceduri de negociere fără publicare
prealabilă).
Curtea a auditat unul dintre aceste contracte, prin care capacitatea de transport
era mărită peste cea prevăzută în temeiul unui contract existent, dar autoritățile
din Regatul Unit nu au fost în măsură să pună la dispoziție documente de achiziție
esențiale. Prin urmare, Curtea nu a fost în măsură să verifice dacă autoritățile
britanice au desfășurat efectiv o procedură de achiziții în acest caz. În lipsa unor
dovezi care să arate contrariul, Curtea consideră că contractul a fost atribuit direct
transportatorului. Prin urmare, costurile de transport acoperite de acest contract
nu erau eligibile pentru finanțare din partea UE.
În plus, autoritățile britanice au aplicat un curs de schimb incorect atunci când au
convertit din dolari în euro costurile de transport ale unui transportator. Acest
lucru a dus la o supradeclarare cu 20 % a costurilor proiectului pentru
transportatorul respectiv.
Autoritățile britanice au solicitat, de asemenea, rambursarea costurilor pentru un
zbor care fusese de fapt anulat și, prin urmare, nu era eligibil pentru finanțare.

8

În temeiul Acordului de retragere încheiat între UE și Regatul Unit, dreptul Uniunii „se
aplic[a] Regatului Unit și pe teritoriul acestuia” în cursul perioadei de tranziție, cu unele
excepții. Prin urmare, Regatul Unit avea dreptul la finanțare din partea UE până la sfârșitul
anului 2020.
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Per ansamblu, costurile totale ale proiectului prezentate către DG ECHO au fost
supradeclarate cu 30 %. Autoritățile britanice au prezentat un certificat de audit
care însoțea declarația de cheltuieli, dar erorile identificate de Curte nu fuseseră
detectate de auditorul extern independent. Mai mult, verificările efectuate de
DG ECHO înainte de a face plata nu au identificat toate erorile existente în
declarația de cheltuieli certificată.

7.10. Curtea a identificat, de asemenea, patru cazuri de nerespectare a normelor

juridice și financiare, care nu au avut însă un impact financiar asupra bugetului UE.
Acestea erau legate de modul de selectare a proiectelor și de aplicarea normelor
privind achizițiile publice, de depunerea de documente incomplete în sprijinul
declarațiilor de cheltuieli și de funcționarea defectuoasă a unui sistem informatic
(eroare sistemică). Nerespectarea normelor poate submina buna gestiune financiară
a cheltuielilor UE și poate afecta eligibilitatea costurilor declarate. În caseta 7.4 se
prezintă un astfel de exemplu.

Caseta 7.4
Documentarea serviciilor furnizate minorilor neînsoțiți nu a fost
întotdeauna satisfăcătoare
Un proiect finanțat din FAMI pe care Curtea l-a auditat în Grecia era pus în aplicare
de o organizație neguvernamentală (ONG). Acesta consta în furnizarea de cazare și
alte servicii (mese, produse de igienă personală, activități recreative, consiliere
etc.) minorilor neînsoțiți care se aflau în adăposturi situate în patru orașe din
Grecia. ONG-ul respectiv a primit finanțare pe baza unui cost unitar zilnic standard
per minor neînsoțit cazat.
Regulile interne ale adăposturilor nu includeau indicatori clari privind modul în
care ONG-ul trebuia să demonstreze că anumite servicii acoperite de costul unitar
standard (cum ar fi supravegherea, organizarea de activități, curățenia, mesele)
fuseseră furnizate și erau de o calitate suficientă. Prin urmare, ONG-ul nu a fost în
măsură să demonstreze că a furnizat efectiv aceste servicii la un nivel
corespunzător. O altă problemă este aceea că tinerii au rămas în adăposturi și
după ce au ajuns la vârsta adultă, fără să existe pentru aceasta o justificare
adecvată (legată de exemplu de școlarizare sau de probleme de sănătate).
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Examinarea unor elemente ale
sistemelor de control intern
Examinarea activității autorităților de audit în ceea ce privește
rapoartele lor anuale de control și auditurile cheltuielilor

7.11. Curtea a examinat activitatea desfășurată de patru autorități responsabile cu

auditarea conturilor anuale FAMI/FSI ale statelor membre respective 9 și cu furnizarea
de rapoarte anuale de control către Comisie. Scopul Curții a fost de a evalua dacă
aceste autorități de audit:
(a) au acoperit toate tipurile de plăți efectuate de organismele responsabile de
execuția fondurilor;
(b) au utilizat o metodă de eșantionare adecvată;

(c) au inclus în eșantion suficiente operațiuni pentru a putea trage concluzii cu privire
la populația totală;
(d) au calculat corect 10 rata de eroare și
(e) au instituit proceduri adecvate pentru furnizarea unor opinii de audit și rapoarte
de audit fiabile 11.

7.12. Toate autoritățile de audit examinate de Curte elaboraseră și puseseră în

aplicare proceduri detaliate de o calitate suficientă pentru a putea informa cu privire la
activitatea lor în cadrul raportului anual de control. Curtea a identificat unele
deficiențe, al căror impact asupra conturilor nu era însă suficient de semnificativ
pentru a repune în discuție concluziile autorităților de audit. Comisia identificase deja
unele dintre aceste deficiențe în evaluarea pe care a realizat-o cu privire la rapoartele

9

Luxemburg și Austria pentru FAMI; Spania și Finlanda pentru FSI.

10

Așa cum prevede Regulamentul delegat (UE) 2018/1291 al Comisiei.

11

În conformitate cu cerința-cheie nr. 14 a sistemelor de management și control – a se vedea
anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/646 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și
închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității.

213

anuale de control pentru exercițiul financiar 2019. Constatările Curții sunt prezentate
în caseta 7.5.

Caseta 7.5
Deficiențe în rapoartele anuale de control
Deficiențele
Probleme legate de eșantionare.
Unitatea de eșantionare nu este
definită în mod clar și eșantionul de
audit conține prea puține elemente.
Autoritatea responsabilă a transmis
proiectul de conturi autorității de audit
înainte de a-și finaliza propriile
controale la fața locului și înainte de
a include plățile de asistență tehnică.
Exista astfel riscul ca autoritatea de
audit să efectueze auditurile cu privire
la un set de conturi greșit.

Statul membru
al autorității de
audit

Luxemburg

Spania
Activitatea
autorității de audit
furnizează doar
o asigurare
limitată.

Raportul anual de control explica doar
parțial diferențele dintre proiectul de
conturi și conturile finale.
Ratele de eroare au fost calculate și
prezentate inexact în textul principal al
raportului anual de control.

Austria

Valoarea și rata de acoperire
a eșantionului de audit au fost
raportate incorect.

Austria

Raportul anual de control nu prezenta
în mod corespunzător rezultatele
auditurilor privind cheltuielile și
sistemele sau nivelul general de
asigurare.
Nu a fost declarat faptul că anumite
activități de audit au fost externalizate.

Impactul potențial

Luxemburg

Datele raportate
nu sunt fiabile.

214

7.13. Curtea a selectat 23 de dosare de audit de la aceleași patru autorități de

audit. Ea nu a reefectuat activitatea de audit a acestora, ci a utilizat dosarele pentru
a verifica dacă procedurile de audit erau adecvate și acopereau toate criteriile de
eligibilitate stabilite în regulamentele privind FAMI/FSI 12. În general, s-a constatat că
autoritățile de audit dispuneau de programe de audit detaliate și utilizaseră fișe de
verificare pentru a-și susține concluziile. Cu toate acestea, au fost detectate și o serie
de deficiențe, prezentate în caseta 7.6.

Caseta 7.6
Deficiențe în activitatea autorităților de audit
Deficiențele

12

Statul membru
al autorității
de audit

Procesul de selectare a proiectelor
nu a fost verificat în mod
corespunzător.

Luxemburg

Testare inadecvată a eligibilității
cheltuielilor.

Luxemburg

Pistă de audit insuficientă sau
documentare insuficientă
a activității de audit.

Spania,
Luxemburg,
Austria,
Finlanda

În cazurile în care au fost detectate,
costurile neeligibile nu au fost
întotdeauna raportate.

Luxemburg

Unele probleme legate de achiziții
au fost clasificate greșit.

Finlanda

Examinare inadecvată a activităților
de audit externalizate.

Luxemburg

Impactul potențial

Nedetectarea unor
cheltuieli neeligibile.
Concluzii de audit care
nu sunt fiabile.
Activitatea autorității
de audit furnizează
doar o asigurare
limitată.

A se vedea cerința-cheie nr. 12 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2017/646 al Comisiei.
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Rapoartele anuale de activitate și alte
mecanisme de guvernanță
7.14. Curtea a examinat raportul anual de activitate al DG HOME și pe cel al

DG CONNECT 13 și nu a identificat nicio informație care să vină în contradicție cu
constatările sale. Eșantionul limitat al Curții utilizat pentru exercițiul 2020 (27 de
operațiuni) nu este însă suficient pentru a permite o comparație între rezultatele
auditului său și informațiile raportate de cele două direcții generale cu privire la
regularitatea cheltuielilor.

7.15. Curtea a examinat estimările realizate de DG HOME și de DG CONNECT

pentru riscul la momentul plății și riscul la închidere. Ea a constatat că acestea au fost
calculate în conformitate cu metodologia internă și au fost prezentate în mod corect în
raportul anual al Comisiei privind gestiunea și performanța.

13

În cazul DG CONNECT, Curtea a examinat doar informațiile furnizate cu privire la cheltuielile
aferente programului „Europa creativă”.

216

Concluzie și recomandări
Concluzie

7.16. Eșantionul de operațiuni a fost astfel constituit încât să permită Curții să

formuleze o opinie cu privire la cheltuielile de la buget aferente exercițiului 2020 în
ansamblul lor, și nu ca să fie reprezentativ pentru cheltuielile acoperite de rubrica 3 –
Securitate și cetățenie – din CFM. Curtea nu a auditat suficiente operațiuni pentru
a estima nivelul de eroare pentru această rubrică din CFM (a se vedea punctul 7.8). În
urma examinării operațiunilor și a sistemelor, Curtea a subliniat totuși două domenii în
legătură cu care se pot aduce îmbunătățiri (a se vedea punctele 7.9 și 7.10).

Recomandări

7.17. Anexa 7.1 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte

a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor două recomandări formulate în
Raportul anual pe 2017. Comisia a pus în aplicare între timp aceste recomandări în
toate privințele. Curtea a examinat, de asemenea, recomandarea pe care a formulat-o
în Raportul anual pe 2018 și care trebuia să fie pusă în aplicare în cursul anului 2020 și
a constatat că aceasta a fost pusă în aplicare pe deplin. În urma acestei examinări și pe
baza constatărilor și a concluziilor formulate pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă
Comisiei următoarele:

Recomandarea 7.1 – Eligibilitatea costurilor proiectelor ESI
Să verifice cu atenție eligibilitatea costurilor prezentate de beneficiarii acțiunilor ESI, în
special regularitatea procedurilor de achiziții.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.
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Recomandarea 7.2 – Documentația necesară în cazul în care
finanțarea se bazează pe costuri unitare standard
Să pună la dispoziție orientări pentru autoritățile statelor membre responsabile de
execuția fondurilor DG HOME, atât în CFM 2014-2020, cât și în CFM 2021-2027, cu
privire la documentarea caracterului complet și a calității serviciilor atunci când
finanțarea se bazează pe costuri unitare standard.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Anexa 7.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la
rubrica Securitate și cetățenie
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă Nu mai
Probe
Pusă
în
aplicare
Pusă
în
aplicare
aplicare
în
este
insuficiente
în anumite
integral în majoritatea
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

Comisia ar trebui:

2017

Recomandarea 1: să pună la dispoziția statelor membre orientări
privind utilizarea fondurilor UE în conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare. În special, orientările privind punerea în aplicare a
FAMI/FSI ar trebui să precizeze că, în cazul în care organismele
publice implementează acțiuni cofinanțate de UE, cofinanțarea din
partea UE nu poate depăși suma totală a cheltuielilor eligibile fără
TVA.
Recomandarea 2: să solicite statelor membre ca sumele pe care
acestea le raportează în conturile anuale ale programelor lor
naționale din cadrul FAMI și al FSI să fie prezentate în mod defalcat, în
funcție de natura acestor sume, și anume: recuperări, prefinanțări și
cheltuieli realizate efectiv, și să raporteze pentru fiecare fond
cheltuielile efective începând cu raportul anual de activitate pe 2018.

X 14

X 15

14

În august 2019 și în iulie 2020, Comisia a trimis comunicări prin care le reamintea statelor membre normele de eligibilitate pentru TVA.

15

Pentru a ține seama de cerințele Curții, Comisia a modificat modelul pentru conturile anuale ale FAMI/FSI.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă Nu mai
Probe
aplicare Pusă în aplicare Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
în anumite
integral în majoritatea
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

Curtea recomandă Comisiei să se asigure că, atunci când efectuează
controale administrative cu privire la cererile de plată, utilizează
sistematic documentația solicitată de la beneficiarii granturilor
acordate, pentru a examina în mod corespunzător legalitatea și
regularitatea procedurilor de achiziții organizate de acești beneficiari.
2018

De asemenea, Comisia ar trebui să solicite autorităților statelor
membre responsabile de programele naționale aferente FAMI și FSI să
verifice în mod adecvat legalitatea și regularitatea procedurilor de
achiziții organizate de beneficiarii fondurilor atunci când efectuează
controale administrative ale cererilor de plată depuse de aceștia.

X 16

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în cursul
anului 2020.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

16

Comisia și-a actualizat strategia de control și a sensibilizat autoritățile din statele membre cu privire la problemele legate de achiziții.
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Introducere
8.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 4, Europa în lume,
din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 8.1 oferă o imagine de ansamblu
a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică în 2020.

Caseta 8.1
Rubrica 4 – Europa în lume din CFM: prezentare defalcată
pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcarea acestora
(în miliarde de euro)
Instrumentul de cooperare
pentru dezvoltare (ICD)
3,0 (26,7 %)

173,3

miliarde
de euro

Instrumentul european de
vecinătate (IEV)
2,7 (23,2 %)
Instrumentul de asistență
pentru preaderare (IPA)
1,9 (16,9 %)

Europa în lume
11,4
(6,6 %)

Ajutor umanitar
1,9 (16,8 %)
Alte acțiuni și programe
1,9 (16,4 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
(în miliarde de euro)
0

2

4

Plăți

6

8

10

Plăți de prefinanțare⁽*⁾: 7,8
Plăți intermediare/finale: 3,6

12

Total: 11,4

Prefinanțări validate și închise: 5,2

Populația
auditată

Total: 9,2
Sume plătite din fondurile fiduciare: 0,4

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii,
a se vedea punctul 11 din anexa 1.1).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.

Scurtă descriere

8.2. Rubrica Europa în lume acoperă cheltuielile aferente tuturor acțiunilor externe
(politica externă) finanțate de la bugetul general al UE. Scopul acestor politici este:
—

promovarea la nivel mondial a valorilor UE, cum ar fi democrația, statul de drept
și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

—

abordarea provocărilor globale majore, cum ar fi schimbările climatice și
pierderea biodiversității;

—

sporirea impactului cooperării UE pentru dezvoltare, cu scopul de a ajuta la
eradicarea sărăciei și la promovarea prosperității;

—

promovarea stabilității și a securității în țările candidate și în țările învecinate;

—

consolidarea solidarității europene în urma dezastrelor naturale sau provocate de
om;

—

îmbunătățirea prevenirii crizelor și a soluționării conflictelor, menținerea păcii,
consolidarea securității internaționale și promovarea cooperării internaționale;

—

promovarea intereselor UE și a intereselor comune în străinătate, prin sprijinirea
dimensiunii externe a politicilor UE.
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8.3. Principalele direcții generale și servicii implicate în execuția bugetului destinat

acțiunilor externe sunt Direcția Generală Parteneriate Internaționale (DG INTPA)1,
Direcția Generală Politica de Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR),
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO),
Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și Serviciul Instrumente de
Politică Externă (FPI).

8.4. În 2020, plățile pentru rubrica Europa în lume s-au ridicat la 11,4 miliarde de

euro 2 și au fost efectuate cu ajutorul mai multor instrumente (a se vedea caseta 8.1) și
metode de acordare, cum ar fi contracte de lucrări/de bunuri/de servicii, granturi,
împrumuturi speciale, garanții pentru împrumuturi și asistență financiară, sprijin
bugetar și alte forme specifice de ajutor bugetar, în peste 150 de țări (a se vedea
anexa 8.1).

Sfera și abordarea auditului

8.5. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a examinat în 2020 pentru această rubrică din cadrul financiar multianual:

(a) un eșantion de 75 de operațiuni, care a fost astfel constituit încât să contribuie la
declarația de asigurare globală a Curții, iar nu cu scopul de a fi reprezentativ
pentru cheltuielile acoperite de această rubrică din CFM. Prin urmare, Curtea nu
a fost în măsură să estimeze rata de eroare pentru această rubrică din CFM.
Eșantionul Curții a fost format din 32 de operațiuni pentru DG NEAR, din
14 operațiuni pentru DG INTPA, din 13 operațiuni pentru DG ECHO, din
10 operațiuni pentru FPI și din 6 alte operațiuni;
(b) informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale
DG NEAR și DG INTPA și incluse ulterior în raportul anual al Comisiei privind
gestiunea și performanța.

1

Fosta Direcție Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO).

2

Execuția finală a plăților, inclusiv a veniturilor alocate.
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Regularitatea operațiunilor
8.6. Dintre cele 75 de operațiuni examinate, 28 (37,3 %) erau afectate de erori.
Curtea a identificat 17 erori cuantificabile care aveau un impact financiar asupra
sumelor imputate bugetului UE. De asemenea, Curtea a identificat 11 cazuri de
neconformitate cu dispozițiile legale și financiare.

8.7. Categoriile generale de constatări pentru rubrica Europa în lume privesc costuri

neeligibile, costuri care nu au fost suportate efectiv, erori privind achizițiile publice și
absența documentelor justificative. Caseta 8.2 prezintă exemple de erori cuantificate
de Curte. Caseta 8.3 prezintă un exemplu de acord de delegare și exemple de acorduri
de grant care nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător. În aceste cazuri, nu
a fost posibil să se calculeze suma exactă neeligibilă.
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Caseta 8.2
Bunuri neutilizate în scopul acțiunii finanțate
DG NEAR
Curtea a auditat cheltuielile declarate de un beneficiar în temeiul unui contract de
grant semnat în octombrie 2016 cu Comisia. Acțiunea a vizat îmbunătățirea
sănătății refugiaților aflați sub protecția țării beneficiare, inclusiv prin vaccinare.
Grantul a fost finanțat în întregime de la bugetul UE, iar echipamentele și bunurile
au reprezentat 47 % sau 142 de milioane de euro din costurile sale totale estimate
la 300 de milioane de euro. Pentru a executa contractul de grant, beneficiarul
a semnat în decembrie 2017 un contract de achiziție de vaccinuri cu un furnizor
medical.
În ceea ce privește cheltuielile rambursate de Comisie anterior contractului
încheiat cu furnizorul medical, nu a fost prezentată Curții nicio dovadă în legătură
cu achiziția, cu costul efectiv și cu numărul de doze de vaccin administrate. Per
ansamblu, Curtea a considerat drept neeligibile cheltuieli în valoare de
4,4 milioane de euro.

Costuri neeligibile în declarația de cheltuieli
DG NEAR
Curtea a auditat cheltuielile declarate de un beneficiar în temeiul unui contract de
grant semnat cu Comisia. Acțiunea finanțată prin grant a vizat consolidarea
comunităților locale din țara beneficiară pentru a promova incluziunea socială
a rromilor. Comisia a finanțat grantul în valoare de 4 milioane de euro în întregime
de la bugetul UE.
Curtea a examinat documentele justificative și a constatat că Comisia aprobase
plăți în avans în valoare de 269 531 de euro în vederea rambursării, deși
beneficiarul nu desfășurase niciuna dintre activitățile prevăzute. De asemenea,
Comisia a acceptat de două ori o declarație de cheltuieli în valoare de 270 537 de
euro. Per ansamblu, Curtea a considerat că 64 % din suma auditată nu era eligibilă.
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Caseta 8.3
Repartizarea costurilor partajate nu se baza pe cheltuielile suportate
efectiv
DG ECHO
O parte dintre cheltuielile auditate de Curte erau legate de patru acorduri de grant
specifice și de un acord de delegare, al căror cost total era estimat la 11,2 milioane
de euro.
Unele dintre cheltuielile auditate priveau costuri partajate între proiectul finanțat
de UE și organizațiile partenere. Acordurile prevedeau că aceste costuri ar trebui
să fie împărțite pe baza cheltuielilor suportate efectiv. Curtea a examinat politicile
de alocare a costurilor și documentele justificative ale organizațiilor partenere,
care au arătat că acestea alocau costurile pe baza bugetului sau pe bază de sume
estimate.
De exemplu, într-un caz, costurile cu energia electrică pentru un birou local nu au
fost calculate pe baza cheltuielilor suportate efectiv, ci ca procent din bugetul
disponibil pentru fiecare contract. În alt caz, alocarea costurilor pentru renovarea
unui depozit administrativ, pentru utilizarea vehiculelor și pentru chirie s-a bazat,
în mod similar, pe bugetul disponibil rămas în fiecare lună pentru a acoperi
diferitele tipuri de costuri comune. Nu a fost însă posibil să se calculeze impactul
financiar exact.
Această abordare în materie de alocare a costurilor încalcă condițiile acordurilor.

8.8. În procesul de examinare a acestor operațiuni, Curtea a identificat exemple de
sisteme eficace de control intern, cum este cel descris în caseta 8.4.
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Caseta 8.4
Controale eficace efectuate de Comisie cu privire la cererile de plată
în cadrul gestiunii directe
DG INTPA
Prin intermediul unui contract de servicii încheiat cu o firmă internațională de
consultanță, specializată în politici publice și în cooperarea pentru dezvoltare, UE
a finanțat o acțiune în valoare de 13,8 milioane de euro pentru sprijinirea unei
asociații care promovează integrarea regională în Asia.
Curtea a examinat plata efectuată de Comisie în legătură cu factura emisă de
consultant în cadrul acestui contract de servicii. Atunci când a procesat cererea de
plată, delegația locală a UE a detectat costuri neeligibile în valoare de 35 500 de
euro raportate drept onorarii pentru experți. Prin urmare, aceasta a solicitat
consultantului să emită o notă de credit pentru această sumă și a redus plata.
Pe parcursul perioadei de execuție a contractului, Comisia a identificat și
a recuperat costuri neeligibile în valoare totală de peste 113 700 de euro. Curtea
nu a identificat alte erori.

8.9. Există două domenii de cheltuieli în care, datorită condițiilor de plată,

operațiunile sunt mai puțin predispuse la erori. Aceste domenii sunt (i) sprijinul
bugetar și (a se vedea punctul 8.10) (ii) proiectele implementate de organizații
internaționale și care fac obiectul „abordării noționale” (a se vedea punctul 8.12).
În 2020, Curtea a auditat 3 operațiuni de sprijin bugetar și 14 proiecte gestionate de
organizații internaționale, inclusiv 6 operațiuni în care s-a aplicat abordarea noțională.
Curtea nu a detectat nicio eroare în aceste domenii.

8.10. Sprijinul bugetar reprezintă o contribuție la bugetul general al unui stat sau la

bugetul pe care acesta îl consacră unei politici sau unui obiectiv specific. Plățile pentru
sprijin bugetar finanțate în 2020 de la bugetul general al UE s-au ridicat la 1,7 miliarde
de euro. Curtea a examinat dacă Comisia respectase condițiile aplicabile pentru
efectuarea de plăți de sprijin bugetar în favoarea țărilor partenere și dacă verificase
respectarea condițiilor generale de eligibilitate de către aceste țări (cum ar fi obținerea
unor îmbunătățiri satisfăcătoare în ceea ce privește gestiunea finanțelor publice).
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8.11. Totuși, întrucât prevederile legale lasă o marjă largă de interpretare, Comisia

dispune de o flexibilitate considerabilă atunci când decide dacă aceste condiții
generale au fost respectate de către țările partenere. Auditul efectuat de Curte cu
privire la regularitate nu poate acoperi ceea ce se întâmplă după momentul în care
Comisia plătește ajutorul în favoarea țării beneficiare, întrucât fondurile transferate
sunt ulterior integrate în resursele bugetare ale țării respective 3.

8.12. Conform „abordării noționale”, atunci când contribuțiile Comisiei la

proiectele cu donatori multipli sunt puse în comun cu contribuțiile altor donatori și nu
sunt alocate în vederea finanțării unor cheltuieli specifice clar identificabile, Comisia
presupune că normele UE privind eligibilitatea sunt respectate atât timp cât fondurile
totale puse în comun includ cheltuieli eligibile suficiente pentru a acoperi contribuția
UE. Curtea a ținut seama de această abordare pentru testele de fond pe care le-a
efectuat.

8.13. În 2020, plățile de la bugetul general al UE efectuate în favoarea

organizațiilor internaționale s-au ridicat la 3,2 miliarde de euro. Nu se poate preciza
proporția din această sumă pentru care s-a aplicat „abordarea noțională”, întrucât
Comisia nu o monitorizează separat.

3

O serie de rapoarte speciale ale Curții abordează eficiența și eficacitatea sprijinului bugetar,
cele mai recente fiind: Raportul special nr. 09/2019, „Sprijinul acordat de UE Marocului:
rezultate limitate până în prezent”, și Raportul special nr. 25/2019, „Calitatea datelor
privind sprijinul bugetar: deficiențe la nivelul unor indicatori și în ceea ce privește
verificarea plății tranșelor variabile” (http://eca.europa.eu).
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8.14. Unele organizații internaționale4 au asigurat doar un acces limitat la

documente, de exemplu doar într-un format care permite numai citirea, ceea ce
înseamnă că auditorii Curții nu au putut face copii ale documentelor examinate. În
plus, unele organizații internaționale au contestat mandatul Curții. Aceste probleme au
împiedicat planificarea și executarea auditului Curții și au condus la întârzieri excesive
în primirea documentației solicitate și în desfășurarea activității echipei de audit. Întrun caz, o organizație internațională a furnizat documentele justificative solicitate după
mai mult de opt luni de la data cererii. Tratatul privind funcționarea UE 5 prevede
dreptul Curții de Conturi Europene de a i se comunica orice document sau informație
necesară îndeplinirii misiunii sale. Curtea a formulat în trecut observații legate de acest
aspect în Raportul anual pe 2018 6 și în Avizul nr. 10/2018 7.

4

Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni
din Orientul Apropiat (UNRWA), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

5

Dreptul Curții la accesul la documentație este prevăzut la articolul 287 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE): „Orice document sau informație necesară
îndeplinirii misiunii sale se comunică Curții de Conturi, la cererea sa, […] de către
persoanele fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte de la buget […].” (JO C 326,
26.10.2012, p. 47).

6

A se vedea punctul 9.13 din capitolul 9 „Europa în lume” din Raportul anual pe 2018 al
Curții.

7

Avizul nr. 10/2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și
cooperare internațională, punctul 18.
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Rapoartele anuale de activitate și alte
mecanisme de guvernanță
Raportul anual de activitate al FPI

8.15. Pentru exercițiul financiar 2020, Curtea a examinat raportul anual de
activitate al Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI).

8.16. Curtea și-a propus să verifice dacă FPI prezentase informațiile privind

regularitatea în raportul său anual de activitate în conformitate cu instrucțiunile
Comisiei și dacă a aplicat în mod consecvent metodologia de estimare a corecțiilor și
a recuperărilor viitoare.

8.17. Din totalul cheltuielilor acceptate în 2020 (730 de milioane de euro), FPI

a estimat că suma totală expusă riscului la momentul efectuării plății se ridica la
8,0 milioane de euro (1,10 %). Valoarea corecțiilor rezultate în urma controalelor sale
din exercițiile ulterioare a fost estimată de FPI la 3,5 milioane de euro (43,8 % din suma
totală expusă riscului). Acest lucru a determinat directoarea FPI să declare că
expunerea financiară a serviciului se situa sub pragul de semnificație de 2 %.

8.18. Comisia poate încredința anumitor entități sarcini de execuție bugetară, cu

condiția ca acestea să fie în măsură să asigure un înalt nivel de protecție a intereselor
financiare ale UE. În astfel de cazuri, Regulamentul financiar prevede o evaluare
a acestor entități pentru a se asigura că acestea respectă principiile bunei gestiuni
financiare, transparenței, nediscriminării și vizibilității acțiunii UE. Este vorba de
„evaluarea bazată pe piloni” 8. FPI trebuie să se asigure că toate misiunile sale din
cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) sunt acreditate în acest mod.
Conform situației de la sfârșitul anului 2020, două 9 dintre cele 11 misiuni PSAC aflate în
desfășurare nu beneficiaseră încă de o evaluare bazată pe piloni pozitivă și completă.
8

Articolul 154 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii („Regulamentul financiar”), astfel cum a fost modificat. Cerințele evaluării bazate pe
piloni au evoluat în timp și au fost actualizate de la includerea lor inițială în 2002 în
Regulamentul financiar.

9

Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Libia (EUBAM) și misiunea Uniunii
Europene de consiliere în Republica Centrafricană (EUAM).
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În special, evaluarea misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM) în Libia este în curs
de multă vreme 10, ceea ce indică o deficiență potențială a sistemului de control intern.
FPI a luat măsuri specifice pentru a atenua riscurile asociate. Cu toate acestea,
evaluările bazate pe piloni rămân necesare pentru a proteja interesele financiare ale
UE 11.

Studiul din 2020 al DG NEAR privind rata de eroare reziduală

8.19. În 2020, DG NEAR a cerut unui contractant extern să efectueze, în numele

său, cel de al șaselea studiu privind rata de eroare reziduală. Scopul studiului este de
a estima rata erorilor care nu au fost detectate de niciuna dintre verificările de
gestiune ale DG NEAR menite să prevină, să detecteze și să corecteze astfel de erori în
întreaga sa sferă de responsabilitate și de a concluziona cu privire la eficacitatea
verificărilor respective. Studiul este un element important pe care directorul general își
fundamentează declarația de asigurare și care contribuie la informațiile privind
regularitatea referitoare la „acțiunea externă” cuprinse în raportul anual al Comisiei
privind gestiunea și performanța.

8.20. DG NEAR a prezentat rezultatele studiului privind rata de eroare reziduală

din 2020 în raportul său anual de activitate 12. Studiul a constat în examinarea unui
eșantion de 375 de operațiuni legate de contracte închise între septembrie 2019 și
august 2020. Rata de eroare reziduală globală estimată pentru direcția generală se
situa la 1,36 %, adică sub pragul de semnificație de 2 % stabilit de Comisie. În cei doi
ani anteriori, rata de eroare reziduală fusese de 0,72 % în 2018 și de 0,53 % în 2019.

8.21. Studiul referitor la rata de eroare reziduală nu constituie o misiune de

asigurare sau un audit. Acest studiu se bazează pe metodologia și pe manualul privind
rata de eroare reziduală puse la dispoziție de DG NEAR. Curtea a identificat limitări
care pot contribui la subestimarea ratei de eroare reziduală.

8.22. În cadrul auditului pentru 2020, Curtea a detectat din nou mai mulți factori

majori care au denaturat rata de eroare reziduală. Primul factor a fost că DG NEAR nu

10

Consiliul a aprobat misiunea în Libia în mai 2013. Misiunea este instalată în prezent la Tunis,
din cauza situației politice din Libia.

11

Articolul 154 din Regulamentul financiar.

12

În raportul anual de activitate, rata de eroare reziduală este denumită „rata de eroare
globală (pentru DG)” [global (DG derived) error rate].
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a stratificat populația de operațiuni utilizate pentru eșantionare, astfel încât să
acopere mai în detaliu acele domenii care sunt mai predispuse la erori sau să se
concentreze mai puțin pe cele cu un risc mai scăzut confirmat 13. Operațiunile de sprijin
bugetar prezintă un risc scăzut, iar în 2020 au reprezentat doar 26 % (ca valoare) din
populația totală utilizată pentru rata de eroare reziduală. Ele constituiau însă 39 % (ca
valoare) din eșantionul pentru care această rată a fost calculată și proporția lor în
eșantion a crescut în ultimii ani: 29 % în 2018, 31 % în 2019 și 39 % în 2020.

8.23. În plus, DG NEAR a introdus în 2018 o rată de eroare suplimentară pentru

granturile în gestiune directă (așa-numita „rata referitoare la granturi”). Acest nou
element a oferit un argument suplimentar pentru ca directorul general să mențină
rezerva formulată anterior din cauza riscului ridicat aferent granturilor în gestiune
directă. În general, în cazul eșantionului utilizat pentru determinarea ratei de eroare
reziduală, contractantul aplică un prag de semnificație de 2 % și un nivel de încredere
de 95 % 14. În cazul ratei referitoare la granturi însă, nivelul de încredere este de 80 %,
ceea ce a dus la o estimare mai puțin precisă a ratei efective de eroare pentru această
parte a populației. O astfel de abordare nu reflectă riscul ridicat din acest domeniu.

8.24. Al doilea factor a fost acela că ponderea operațiunilor pentru care studiul

privind rata de eroare reziduală s-a bazat integral sau parțial pe activități anterioare de
control a crescut din 2016, ajungând la peste 60 % în 2020. Pentru aceste operațiuni,
contractantul s-a bazat pe activități anterioare desfășurate ca parte a cadrului de
control al DG NEAR, cum ar fi audituri financiare ale proiectelor și verificări ale
cheltuielilor efectuate de părți terțe independente, ținând cont totodată de activități
anterioare de control efectuate de Comisie. În același timp, numărul total de
operațiuni examinate în cadrul studiului privind rata de eroare reziduală a scăzut cu
peste 25 %. Faptul de a se sprijini în mod excesiv pe activități de control anterioare
este în contradicție cu scopul studiului privind rata de eroare reziduală, care este
tocmai acela de a identifica erorile care au scăpat acestor controale.

8.25. În plus, contractantul care a efectuat studiul privind rata de eroare reziduală

s-a bazat pe verificări ale cheltuielilor desfășurate în limitele stabilite în acordul-cadru
financiar și administrativ încheiat cu anumite organizații internaționale. Acest acord
limitează numărul elementelor care pot fi controlate în cursul unei verificări
a cheltuielilor, precum și accesul la probele de audit.

13

A se vedea capitolul 9 „Europa în lume” din Raportul anual pe 2017 al Curții.

14

Probabilitatea ca nivelul de eroare din cadrul populației să se încadreze în limitele unui
anumit interval („intervalul de încredere”).
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8.26. Al treilea factor este metoda utilizată de DG NEAR pentru estimarea ratei de

eroare reziduală. În primul rând, această metodă oferă contractantului o marjă largă
de apreciere pentru a decide dacă există suficiente motive logistice și juridice care
împiedică accesul în timp util la documente în legătură cu o operațiune și, prin urmare,
pentru a estima rata de eroare. În al doilea rând, Comisia a adăugat o primă de risc de
5 % la rata de eroare reziduală, așa cum a procedat și în 2019. Nu este însă clar modul
în care Comisia a ajuns la prima de risc de 5 %. În consecință, această metodă nu
reflectă neapărat eroarea reziduală efectivă pentru operațiunea în cauză 15.

8.27. Al patrulea factor este numărul mare de operațiuni înlocuite în populația

utilizată pentru eșantionare 16. Aceste înlocuiri și motivele invocate pentru a le justifica
confirmă faptul că verificarea datelor impusă de manualul de instrucțiuni nu a fost
efectuată cu diligența necesară în cooperare cu Comisia și că populațiile de date
utilizate pentru eșantionare în diferitele faze au fost doar parțial fiabile sau corecte.
Înlocuirile și ajustările populației utilizate pentru eșantionare conduc la rezultate
diferite în ceea ce privește eșantionul obținut.

8.28. În plus, cadrul care reglementează studiul privind rata de eroare reziduală și

contractul dintre DG NEAR și contractant nu abordează și nu menționează riscul de
fraudă. Nu există nicio procedură care să impună contractantului să raporteze Comisiei
cazurile de suspiciune de fraudă care aduc atingere bugetului UE și care sunt detectate
în cursul activității sale privind rata de eroare reziduală.

Raportul anual de activitate al DG INTPA și studiul privind rata de eroare
reziduală

8.29. Analiza efectuată de Curte cu privire la Raportul anual de activitate pe 2020

al DG INTPA și la studiul privind rata de eroare reziduală al acestei direcții este
prezentată în detaliu în raportul anual al Curții referitor la Al optulea, Al nouălea,
Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare.

15

În 2020, o eroare a fost estimată doar parțial într-un caz.

16

36 de operațiuni au fost utilizate pentru studiul din 2020 privind rata de eroare reziduală.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

8.30. Eșantionul de operațiuni a fost astfel constituit încât să permită Curții să își

formeze un punct de vedere cu privire la cheltuielile de la buget aferente
exercițiului 2020 în ansamblul lor, și nu ca să fie reprezentativ pentru cheltuielile
acoperite de rubrica 4 – Europa în lume – din CFM. Curtea nu a auditat suficiente
operațiuni pentru a estima nivelul de eroare pentru această rubrică din CFM (a se
vedea punctul 8.5). În urma examinării operațiunilor și a sistemelor, Curtea a subliniat
totuși trei domenii în legătură cu care se pot aduce îmbunătățiri (a se vedea
punctele 8.7, 8.14 și 8.28).

Recomandări

8.31. Anexa 8.2 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte

a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor patru recomandări formulate în
Raportul anual pe 2017. Comisia pusese în aplicare integral trei recomandări, în timp
ce o recomandare nu fusese deloc pusă în aplicare. Curtea a examinat, de asemenea,
recomandările pe care le-a formulat în rapoartele anuale pe 2018 și pe 2019 și care
trebuiau să fie puse în aplicare imediat sau înainte de sfârșitul anului 2020.

8.32. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate
pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă Comisiei următoarele:

Recomandarea 8.1 – Acces complet și în timp util la documente
Să ia măsuri astfel încât organizațiile internaționale să acorde Curții acces complet,
nelimitat și în timp util la documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi
revin acesteia în temeiul TFUE, și nu doar într-un format care permite numai citirea.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.
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Recomandarea 8.2 – Alocarea de către organizațiile partenere
a costurilor partajate
Să stabilească o procedură pentru a se asigura că organizațiile partenere alocă
costurile partajate pe baza cheltuielilor suportate efectiv.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.

Recomandarea 8.3 – Raportarea suspiciunilor de fraudă de
către contractantul care efectuează studiul privind rata de
eroare reziduală
Să impună contractantului care efectuează studiul privind rata de eroare reziduală să
raporteze Comisiei orice suspiciune de fraudă care aduce atingere bugetului UE și care
a fost detectată în cursul activităților acestuia în legătură cu studiul privind rata de
eroare reziduală.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Anexe
Anexa 8.1 – Plățile efectuate de DG NEAR și DG INTPA, per
delegație
Top 5 DG NEAR

(în milioane de euro)
1. Maroc
2. Turcia
3. Tunisia
4. Palestina (teritoriile ocupate) *
5. Georgia

411
314
248
174
119

* Această denumire nu se interpretează ca o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere
pozițiilor individuale ale statelor membre privind această chestiune.
Surse: harta de fundal ©OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA) și Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale
consolidate pe 2020 ale Uniunii Europene.
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Top 5 DG INTPA

(în milioane de euro)
1. Bangladesh
2. Afganistan
3. Myanmar/Burma
4. Irak
5. Cambodgia

153
138
74
59
50

Surse: harta de fundal ©OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA) și Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale
consolidate pe 2020 ale Uniunii Europene.
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Anexa 8.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă
Nu se
aplicare
în
Pusă în aplicare în
Pusă în aplicare în
aplică
integral majoritatea privințelor anumite privințe aplicare

Probe
insuficiente

Curtea recomandă DG NEAR:
Recomandarea 1:
Pentru studiul din 2019 privind rata de eroare reziduală și
pentru toate studiile ulterioare, să pună la dispoziția
contractantului orientări mai precise privind verificarea
achizițiilor de nivelul doi.
2017

Recomandarea 2:
Pentru studiul din 2019 privind rata de eroare reziduală și
pentru toate studiile ulterioare, să stratifice populația în
funcție de riscul inerent al proiectelor, acordând o atenție
sporită finanțărilor nerambursabile aflate în gestiune directă și
concentrându-se în mai mică măsură pe operațiunile de sprijin
bugetar.

17

X 17

X

În manualele de instrucțiuni privind rata de eroare reziduală pentru 2019 și 2020, Comisia a adresat contractantului care se ocupă de studiul privind rata
de eroare reziduală instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de verificare a achizițiilor de nivelul doi.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă
Nu se
aplicare
în
Pusă în aplicare în
Pusă în aplicare în
aplică
integral majoritatea privințelor anumite privințe aplicare

Probe
insuficiente

Recomandarea 3:
În Raportul anual de activitate pe 2018 și în rapoartele
ulterioare, să prezinte limitările studiului privind rata de eroare
reziduală.

X 18

Curtea recomandă DG DEVCO:
Recomandarea 4:
Până în 2020, să revadă orientările existente pentru
beneficiarii proiectelor implementate în cadrul gestiunii
indirecte cu scopul de a se asigura că activitățile planificate
sunt desfășurate la timp și contribuie la utilizarea practică
a realizărilor proiectelor, astfel încât să se obțină un raport
optim costuri-beneficii.

X 19

18

Comisia a prezentat limitările studiului privind rata de eroare reziduală în rapoartele anuale de activitate pe 2018 și 2020, dar nu și în cel pe 2019. Ea
a informat Curtea că această omisiune se datorează unei erori materiale de editare.

19

În perioada 2018-2021, Comisia a propus modificări la Regulamentul financiar din 2018, a actualizat orientările și a emis instrucțiuni suplimentare.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă
Nu se
aplicare
în
Pusă în aplicare în
Pusă în aplicare în
aplică
integral majoritatea privințelor anumite privințe aplicare

Curtea recomandă Comisiei:
Recomandarea 1:
Până în 2020, să ia măsuri pentru a întări obligația ca
organizațiile internaționale să transmită Curții, la cererea
acesteia, orice document sau informație necesare acesteia
pentru a-și executa atribuțiile astfel cum se prevede în TFUE.

X

Curtea recomandă DG NEAR:
Recomandarea 2:
2018

Până în 2020, să ia măsuri să adapteze metodologia utilizată de
DG NEAR pentru rata de eroare reziduală astfel încât să
limiteze deciziile de a se acorda credibilitate deplină, precum și
să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestei
metodologii.

X 20

Curtea recomandă DG ECHO:
Recomandarea 3:
Să revizuiască modul în care DG ECHO calculează capacitatea
de corecție pentru 2019, excluzând recuperările de
prefinanțări neutilizate.

X 21

20

Comisia a actualizat manualul de instrucțiuni privind rata de eroare reziduală pentru 2020.

21

În perioada 2018-2020, Comisia a actualizat orientările și a emis instrucțiuni suplimentare privind controlul calității.

Probe
insuficiente
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

În curs de punere în aplicare
Pusă în
Nepusă
Nu se
aplicare
în
Pusă în aplicare în
Pusă în aplicare în
aplică
integral majoritatea privințelor anumite privințe aplicare

Curtea recomandă DG NEAR:
Recomandarea 1:
2019

Să prezinte limitările studiului privind rata de eroare reziduală
în Raportul anual de activitate al DG NEAR pe 2020 și în
rapoartele anuale viitoare ale acestei direcții.

X 22

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la
publicarea următorului raport anual de activitate în
trimestrul 1 din 2021.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

22

A se vedea nota de subsol 19. Comisia a prezentat limitările studiului privind rata de eroare reziduală în Raportul anual de activitate pe 2020.

Probe
insuficiente
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Capitolul 9
Administrație
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Cuprins
Puncte

Introducere
Scurtă descriere
Sfera și abordarea auditului

Regularitatea operațiunilor
Observații cu privire la eșantionul de operațiuni

9.1.-9.5.
9.3.
9.4.-9.5.
9.6.-9.10.
9.7.-9.9.

Parlamentul European

9.8.

Comisia Europeană

9.9.

Observații cu privire la sistemele de supraveghere și de
control

9.10.

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de
guvernanță

9.11.

Observații privind procedurile de achiziții publice
pentru achiziționarea de echipamente individuale de
protecție

9.12.-9.15.

Concluzie și recomandări

9.16.-9.18.

Concluzie
Recomandări

Anexe
Anexa 9.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
pentru rubrica Administrație
Anexa 9.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor anterioare

9.16.
9.17.-9.18.
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Introducere
9.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 5 – Administrație,

din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 9.1 oferă o imagine de ansamblu
a cheltuielilor efectuate de instituțiile și de organele UE pentru această rubrică în 2020.

Caseta 9.1
Rubrica 5 – Administrație din cadrul financiar multianual: prezentare
defalcată pentru 2020
Plățile din 2020 ca pondere din bugetul UE și defalcarea acestora
(în miliarde de euro)
Comisia
6,3 (60,0 %)




Parlamentul European
1,9 (18,0 %)



173,3

miliarde
de euro



Administrație
10,3
(6,0 %)



SEAE
0,9 (8,9 %)
Consiliul
0,5 (5,2 %)
Curtea de Justiție
0,4 (4,1 %)
Curtea de Conturi
Europeană 0,1 (1,4 %)
CESE 0,1 (1,2 %)
Altele 0,1 (1,2 %)
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Populația de audit în 2020 în comparație cu plățile
0

2

4

6

8

(în miliarde de euro)
10

plăți de prefinanțare⁽*⁾: 0,1
Plăți

total: 10,3
plăți…
plăți intermediare/finale:
10,2

Populația de
audit

total: 10,4
prefinanțări validate și închise⁽*⁾: 0,2

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii,
a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).
(*)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2020.

9.2. Curtea publică rapoarte separate referitoare la agenții și alte entități ale UE,

precum și la Școlile Europene 1. Mandatul Curții nu include auditul financiar al Băncii
Centrale Europene.

Scurtă descriere

9.3. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile cu resursele umane, care au

reprezentat în 2020 aproximativ 68 % din total, precum și cheltuielile referitoare la
clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației. Activitatea
desfășurată de Curte de-a lungul mai multor ani indică faptul că aceste cheltuieli
prezintă un risc scăzut.

1

Rapoartele anuale specifice ale Curții privind agențiile, alte entități și Școlile Europene sunt
publicate pe site-ul Curții.
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Sfera și abordarea auditului

9.4. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea

a examinat următoarele aspecte pentru această rubrică din cadrul financiar multianual:
(a) un eșantion de 48 de operațiuni, constituit astfel încât să fie reprezentativ pentru
întreaga gamă de cheltuieli acoperite de această rubrică din CFM. Au fost
selectate operațiuni de la fiecare instituție și de la fiecare organ al UE. Obiectivul
Curții a fost de a contribui la declarația de asigurare globală, astfel cum se descrie
în anexa 1.1;
(b) sistemele de supraveghere și de control ale Consiliului și ale Ombudsmanului
European, inclusiv standardele de control intern, gestionarea riscurilor,
controalele ex ante și ex post, registrele de excepții, supravegherea de către
management, rapoartele de audit intern și măsurile antifraudă;
(c) informațiile privind regularitatea cuprinse în rapoartele anuale de activitate ale
tuturor instituțiilor și organelor UE, inclusiv cele ale direcțiilor generale și ale
oficiilor Comisiei care sunt în principal responsabile de cheltuielile
administrative 2, informații incluse ulterior în raportul anual privind gestiunea și
performanța;
(d) procedurile de achiziții publice organizate de Parlamentul European, de Consiliu,
de Comisie, de Curtea de Justiție și de Serviciul European de Acțiune Externă
(SEAE) în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecție (PPE)
pentru personalul lor.

9.5. Cheltuielile Curții sunt auditate de o societate de audit externă3. Rezultatele
auditului efectuat de aceasta cu privire la situațiile financiare ale Curții pentru
exercițiul care se încheie la 31 decembrie 2020 sunt acoperite la punctul 9.7.

2

DG Resurse Umane și Securitate, Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor
Individuale, Oficiile pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles și din Luxemburg și
DG Informatică.

3

PricewaterhouseCoopers SRL.
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Regularitatea operațiunilor
9.6. În anexa 9.1 este prezentată o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor

efectuate pe operațiuni. Dintre cele 48 de operațiuni examinate, 10 (21 %) conțineau
erori. Pe baza celor 7 erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare se
situează sub pragul de semnificație.

Observații cu privire la eșantionul de operațiuni

9.7. Aspectele discutate la punctele 9.8 și 9.9 privesc Parlamentul European și

Comisia. Nu a fost identificată nicio problemă specifică privind Consiliul, Curtea de
Justiție, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul
European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau Serviciul European de
Acțiune Externă. Auditorul extern al Curții nu a raportat nicio problemă specifică în
urma activității sale.

Parlamentul European

9.8. Curtea a detectat erori în două plăți executate de Parlamentul European. Una

se referea la o plată în exces pentru servicii informatice, problema fiind cauzată de
aplicarea incorectă a clauzelor contractuale. Cealaltă eroare era legată de plata
incorectă a unei diurne către un deputat în Parlamentul European, ca urmare a unei
erori de pe o listă de prezență. Curtea a constatat că sistemul de control instituit nu
a prevenit și nici nu a detectat astfel de erori, însă Parlamentul lucrează în prezent la
un nou sistem pentru a aduce ameliorări.
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Comisia Europeană

9.9. Curtea a identificat cinci erori în plățile efectuate de Comisie. Una dintre aceste

erori privea o plată de mică valoare, a unor costuri pentru licențe de software,
efectuată în exces. Celelalte patru priveau indemnizații ale unor membri ai
personalului care nu declaraseră schimbări recente intervenite în situația lor personală
sau aveau dreptul de a solicita indemnizații similare din alte surse. Membrii
personalului sunt obligați să solicite mai întâi astfel de indemnizații și să le notifice apoi
Comisiei, astfel încât aceasta să le poată lua în considerare la calcularea remunerației.
Verificările efectuate de Comisie cu privire la coerența calculelor sale nu au detectat
aceste patru cazuri. Curtea a identificat în anii precedenți erori similare în ceea ce
privește alocațiile familiale 4.

Observații cu privire la sistemele de supraveghere și de control

9.10. Curtea nu a identificat probleme semnificative în ceea ce privește sistemele

de supraveghere și de control pe care le-a examinat la nivelul Consiliului și al
Ombudsmanului.

4

A se vedea punctul 9.9 din Raportul anual pe 2019 și punctul 10.8 din Raportul anual
pe 2018. Comisia a corectat ulterior toate erorile.
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Rapoartele anuale de activitate și alte
mecanisme de guvernanță
9.11. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte nu au identificat niveluri

semnificative de eroare, ceea ce concordă cu constatările de audit ale Curții (a se
vedea punctul 9.6).
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Observații privind procedurile de
achiziții publice pentru achiziționarea
de echipamente individuale de
protecție
9.12. Măsurile luate de instituțiile UE pentru a-și proteja personalul5 în timpul

pandemiei de COVID-19 au inclus achiziționarea de echipamente individuale de
protecție (PPE), cum ar fi măști, mănuși și detectoare de temperatură. Curtea
a examinat 15 proceduri de achiziții de PPE organizate în 2020 de Parlamentul
European, de Consiliu, de Comisie, de Curtea de Justiție și de SEAE. Dintre aceste
proceduri, 8 aveau ca obiect achiziționarea de măști, iar 7 priveau achiziționarea de
alte echipamente de protecție. În fiecare caz, Curtea a examinat atât justificarea
prezentată pentru utilizarea unui anumit tip de procedură de achiziții, cât și procesul
de atribuire a contractului în sine. Examinarea acestor proceduri a avut loc în afara
eșantionului reprezentativ al Curții și, prin urmare, nu a contribuit la nivelul de eroare
estimat.

9.13. Achiziționarea urgentă de PPE la începutul pandemiei de COVID-19

a reprezentat o provocare, din cauza exploziei cererii de astfel de echipamente. În
majoritatea cazurilor examinate de Curte, instituțiile au utilizat proceduri de negociere,
astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, pentru a achiziționa bunurile
respective 6.

5

Articolul 1e din Statutul funcționarilor: „[f]uncționarii […] beneficiază de condiții de muncă
ce respectă normele de sănătate și de siguranță corespunzătoare […].”

6

Regulamentul financiar (EU, EURATOM) 2018/1046, articolul 164 și punctul 11.1 litera (c)
din anexa I – secțiunea „Proceduri de achiziții”.
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9.14. Curtea a identificat unele probleme în procedurile utilizate de Parlamentul

European, de Consiliu, de Comisie și de SEAE pentru achiziționarea de măști de
protecție care erau necesare de urgență. Aceste instituții stabiliseră cerințe minime
stricte în caietul de sarcini (inclusiv standarde europene de referință în materie de
calitate pentru măștile medicale, precum și date de livrare). Cu toate acestea, în patru
cazuri, ofertantul câștigător nu a inclus dovezi complete care să ateste că toate
cerințele minime de calitate erau îndeplinite la momentul contractării, cum ar fi dovezi
referitoare la durabilitatea măștilor sau documente privind conformitatea lor cu
specificațiile tehnice.

9.15. Ulterior, Comisia și Consiliul au organizat teste de laborator pentru anumite

loturi de măști livrate. Aceste teste au determinat Comisia să respingă primul lot de
măști pe care l-a primit, dar lotul livrat ulterior a fost de o calitate satisfăcătoare.
Testele realizate pentru Consiliu au arătat că măștile erau conforme cu cerințele de
calitate necesare.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

9.16. Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit obținute de Curte și

prezentate în acest capitol, nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii
Administrație nu era semnificativ (a se vedea anexa 9.1).

Recomandări

9.17. În anexa 9.2 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de

către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor adresate
Parlamentului European și Comisiei în Raportul anual pe 2017. De atunci, aceste
instituții au pus în aplicare recomandările în anumite privințe, însă, în cazul
recomandării 3, observația de la punctul 9.9 determină Curtea să formuleze
o recomandare similară în acest an (a se vedea recomandarea 9.2).

9.18. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate
pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă următoarele:

Recomandarea 9.1 – Parlamentul European
Parlamentul ar trebui să implementeze modificările necesare pentru a se asigura că
plătește diurne numai deputaților care întrunesc condițiile necesare pentru a beneficia
de acestea (a se vedea punctul 9.8).
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.

Recomandarea 9.2 – Comisia
Pentru a-și îmbunătăți sistemul de gestionare a alocațiilor familiale prevăzute de
reglementări, Comisia ar trebui să intensifice verificările privind consecvența
declarațiilor personalului cu privire la alocațiile primite din alte surse și să sensibilizeze
personalul în legătură cu această chestiune (a se vedea punctul 9.9).
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Anexe
Anexa 9.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru
rubrica Administrație
2020

2019

48

45

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE

Nivelul de eroare estimat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Nu este
Nu este
afectat de un afectat de
nivel
un nivel
semnificativ semnificativ
de eroare
de eroare
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Anexa 9.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

În curs de punere în aplicare

Nepusă Nu mai
Probe
Pusă în aplicare în Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
majoritatea
în anumite
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

Curtea formulează următoarele recomandări:

2017

Recomandarea 1:
în contextul revizuirii Regulamentului financiar, Parlamentul
European ar trebui să îmbunătățească orientările pentru
ordonatorii de credite cu privire la definirea criteriilor de selecție
și de atribuire pentru procedurile de achiziții și cu privire la
verificările privind aceste criterii.

x7

Curtea formulează următoarele recomandări:
Recomandarea 2:
în cursul viitoarei revizuiri a normelor care reglementează
primirea grupurilor de vizitatori, Parlamentul European ar trebui
să consolideze procedura de depunere a declarațiilor de cheltuieli
solicitând grupurilor să prezinte documente justificative împreună
cu cererile lor de rambursare.

7

x

Parlamentul și-a actualizat vademecumul privind achizițiile publice destinat ordonatorilor de credite și personalului, inclusiv orientările legate de criteriile
de selecție și de criteriile de atribuire.

256

Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

În curs de punere în aplicare

Nepusă Nu mai
Probe
Pusă în aplicare în Pusă în aplicare
în
este
insuficiente
majoritatea
în anumite
aplicare aplicabilă
privințelor
privințe

Curtea formulează următoarele recomandări:
Recomandarea 3:
Comisia Europeană ar trebui să își îmbunătățească, cât mai
curând posibil, sistemele de gestionare a alocațiilor familiale
prevăzute de reglementări, prin intensificarea verificărilor privind
consecvența declarării de către membrii personalului a alocațiilor
primite din alte surse.

x8

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

8

Monitorizarea alocațiilor primite din alte surse este un exercițiu complex, de exemplu din cauza situațiilor familiale din ce în ce mai variate și
a modificărilor frecvente aduse alocațiilor naționale în anumite state membre. Comisia a luat măsuri pentru a-și îmbunătăți sistemele informatice
relevante și pentru a consolida verificările privind coerența și recuperează sumele pe care le-a detectat ca fiind plătite în mod necuvenit. Prin activitatea
sa de audit, Curtea a continuat să identifice erori în acest domeniu.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE
CONTURI EUROPENE
CONTRIBUȚIE LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 – CAPITOLUL 1 – DECLARAȚIA DE
ASIGURARE ȘI INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL ACESTEIA

INTRODUCERE
1.1 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 1.1-1.6:
Anul 2020 a fost marcat de una dintre cele mai grave pandemii mondiale din istoria recentă. Aceasta a
generat provocări și obstacole specifice pe care Comisia a trebuit să le depășească pentru a executa
bugetul cu diligența, eficiența și eficacitatea obișnuite.
Bugetul UE contribuie la consolidarea economiei europene, în special având în vedere încetinirea
creșterii economice cauzată de pandemie, precum și la creșterea rezilienței acesteia.
Comisia acordă o importanță deosebită cheltuirii bugetului UE în mod responsabil și corect și
colaborării cu toate părțile implicate pentru ca acesta să producă rezultate concrete pe teren.
Comisia monitorizează cu atenție execuția bugetului UE. Dacă se constată că statele membre,
intermediarii sau beneficiarii finali au cheltuit fondurile UE în mod neregulamentar, Comisia ia
măsuri imediate pentru a corecta aceste erori și a recupera fondurile, după caz.
În același timp, Comisia se străduiește să găsească echilibrul corect între un nivel scăzut al erorilor,
plăți rapide și costuri rezonabile ale controalelor.
Deși gestiunea financiară a bugetului UE s-a îmbunătățit de-a lungul timpului, unele tipuri de
cheltuieli rămân mai predispuse la erori. Acestea fac în mare parte obiectul unor norme și scheme de
rambursare mai complexe. Comisia continuă să ia măsuri preventive și de remediere pentru a
soluționa deficiențele identificate și pentru a se asigura că erorile sunt mai bine prevenite și detectate
în timp pentru toate programele.
CONSTATĂRILE DE AUDIT PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020
Erorile continuă să fie prezente în anumite tipuri de cheltuieli
1.17 a) În ceea ce privește partea de venituri a bugetului UE, Comisia se bucură că în această zonă
nu sunt erori semnificative.
În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (RPT) și resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea
adăugată (TVA), Comisia face eforturi pentru a intensifica măsurile adoptate ca urmare a punctelor
deschise de mult timp în materie de resurse proprii tradiționale și pentru a elimina, dacă este posibil,
rezervele în materie de TVA, precum și pentru a soluționa deficiențele contabile legate de resursele
proprii tradiționale identificate în auditurile CCE.
Referitor la resursele proprii bazate pe venitul național brut (VNB), Comisia întreprinde acțiuni
cuprinzătoare privind gestionarea globalizării, inclusiv în materie de cercetare și dezvoltare (C&D), în
ceea ce privește VNB în scopul resurselor proprii.
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b) Estimarea proprie a Comisiei cu privire la riscul la plată, și anume nivelul de eroare rămas la
momentul plății, după controalele sale preventive, este de 1,9 % per ansamblu pentru cheltuielile
relevante pentru 2020, ceea ce reprezintă o scădere față de 2019.
Având în vedere caracterul multianual al cheltuielilor sale și al strategiilor sale de control, Comisia
depune eforturi substanțiale pentru a face controale după efectuarea plăților și pentru a continua să
opereze corecții până la închiderea programelor de finanțare. Aceste eforturi se reflectă în riscul
estimat la închiderea programului1, care corespunde riscului la plată minus corecțiile viitoare
preconizate de Comisie, estimate în 2020 la 1 %.
Pentru 2020, Comisia estimează că riscul la închidere se situează la 0,9 % per ansamblu. Acest
procent se situează mult sub pragul de semnificație de 2 %, în conformitate atât cu nivelurile atinse în
anii începând cu 2016, cât și cu obiectivul Comisiei.
Pe baza abordării sale detaliate și ascendente, Comisia este în măsură să demonstreze situația
diferențiată a fondurilor gestionate. În consecință, Comisia consideră că:




cheltuielile cu risc mai scăzut, în cazul cărora riscul la plată este sub 1,9 %, reprezintă 56 %
din cheltuielile totale;
cheltuielile cu risc mediu, în cazul cărora riscul la plată este între 1,9 % și 2,5 %, reprezintă
16 % din cheltuielile totale, iar
cheltuielile cu risc ridicat, în cazul cărora riscul la plată este de peste 2,5 % sau au fost
identificare deficiențe, reprezintă 28 % din cheltuielile totale.

Aceasta contribuie la concluzia Comisiei potrivit căreia, pentru cel puțin peste jumătate din
cheltuielile relevante, riscul la plată se situează sub pragul de semnificație. (A se vedea detaliile din
Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea și performanța, volumul II, pagina 78).
Acest nivel detaliat de informații, care este raportat în mod cuprinzător și transparent în rapoartele
anuale de activitate și în raportul anual privind gestiunea și performanța, permite Comisiei, în calitate
de gestionar al fondurilor UE, să detecteze deficiențele sistemului, să identifice cauzele profunde ale
acestora (de exemplu, complexitatea normelor) și să ia măsuri corective specifice. De asemenea, acest
nivel detaliat de informații consolidează acțiunile preventive și asigură că orice lecții învățate sunt
luate în considerare la elaborarea viitoarelor programe financiare.
Complexitatea normelor și modul în care sunt debursate fondurile UE au un impact asupra
riscului de eroare
1.18 Prima liniuță – Comisia împărtășește concluzia potrivit căreia riscul de eroare este mai mic
pentru cheltuielile care sunt reglementate de norme simplificate (în principal pentru cheltuielile bazate
pe drepturi la plată).
A doua liniuță - Și Comisia consideră că complexitatea normelor poate contribui semnificativ la
creșterea riscului de eroare.
Pe lângă impunerea corecțiilor financiare și a recuperărilor, Comisia ia măsuri pentru a remedia
deficiențele care conduc la riscuri medii și mai ridicate. Ele includ măsuri de remediere specifice,
cum ar fi sensibilizarea beneficiarilor și a partenerilor de punere în aplicare mai predispuși la erori cu
1

Întrucât nu s-a închis nicio măsură a Fondului european de garantare agricolă, în ceea ce privește
cheltuielile agricole, riscul la închidere este înlocuit cu suma finală expusă riscului.
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privire la normele UE aplicabile. Acest lucru înseamnă, de asemenea, o mai bună utilizare a
controalelor și a rezultatelor auditurilor pentru a ajusta strategiile de control și a le concentra asupra
cheltuielilor, sporind capacitatea autorităților naționale care au deficiențe în sistemele lor de gestiune
și control, precum și aplicând lecțiile învățate în cadrul viitoarelor programe.
Comisia va continua să depună eforturi pentru a simplifica normele în măsura posibilului și pentru a
îmbunătăți utilizarea unor mecanisme de punere în aplicare mai simple, cum ar fi opțiunile
simplificate în materie de costuri, în cazul în care acestea reprezintă modalitatea cea mai eficace de
reducere a costurilor și a sarcinii de control, precum și a riscului de erori. În același timp, Comisia
urmărește, de asemenea, să stabilească obiective ambițioase pentru creșterea performanței
programelor. Se aplică condiții complexe și norme de eligibilitate atunci când, pentru a atinge
obiective de politică ambițioase sau pentru a respecta principiile de bază ale pieței unice (normele
privind achizițiile publice sau ajutoarele de stat), este necesară direcționarea ajutorului.
Prin urmare, legalitatea și regularitatea trebuie conciliate cu îndeplinirea obiectivelor de politică,
ținând seama de costurile de punere în aplicare.
1.19 Comisia împărtășește opinia CCE potrivit căreia modul în care sunt debursate fondurile are un
impact asupra riscului de eroare. În plus, pe baza informațiilor detaliate de care dispune, Comisia
consideră că riscurile la plată nu sunt în mod uniform semnificative pentru plățile bazate pe
rambursare.
După cum se poate observa în analiza efectuată de Comisie în raportul anual privind gestiunea și
performanța, expunerea la risc ar putea fi scăzută, medie sau ridicată în cadrul aceluiași domeniu de
politică și chiar în cadrul aceluiași program de cheltuieli, inclusiv în cazul în care rata de eroare
globală pentru un stat membru sau un domeniu de politică se situează sub pragul de semnificație, de
exemplu între două programe operaționale pentru FEDR din cadrul aceluiași stat membru. În plus, în
ceea ce privește cheltuielile cu risc ridicat (în principal plățile bazate pe rambursarea costurilor),
riscurile la plată pentru un număr mare de programe individuale și agenții de plăți se situează, de
asemenea, sub pragul de semnificație, datorită strategiilor de control existente, precum și măsurilor de
remediere specifice luate.
O parte importantă din populația de audit a Curții este afectată de un nivel semnificativ de
eroare
1.21 Analiza detaliată a gestiunii pentru fiecare program arată că situația nu este omogenă în cadrul
anumitor domenii de politică, programe de cheltuieli sau chiar state membre.
Pe baza acestei evaluări detaliate [a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 1.17 litera (b)], astfel
cum s-a menționat în rapoartele anuale de activitate și în Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea
și performanța, volumul II, p. 78, Comisia asigură defalcarea cheltuielilor în funcție de riscul la plată
estimat. Pe această bază, Comisia consideră că, pentru mai puțin de 44 % din cheltuielile sale
relevante, riscul la plată este mai mare de 1,9 %.
Sunt vizate unele programe operaționale din domeniul coeziunii care prezintă deficiențe grave și/sau
rate de eroare mai mari de 1,9 %; granturile pentru programul de cercetare Orizont 2020; agenții
individuale de plăți din cadrul PAC pentru plăți directe și dezvoltare rurală și, în cazul anumitor state
membre, pentru măsurile de piață care au rate de eroare mai mari de 1,9 %, precum și granturi
complexe în cadrul rubricii „Competitivitate” din CFM.
1.23 În ceea ce privește „Coeziunea”, Comisia ia act de nivelul de eroare calculat de CCE, care a
continuat să se îmbunătățească în comparație cu anii precedenți. Comisia va întreprinde acțiuni în
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cazul tuturor erorilor constatate de CCE și va solicita, dacă este necesar și posibil din punct de vedere
legal, corecții financiare.
Comisia face trimitere, de asemenea, la estimările sale privind intervalele de eroare ce includ riscurile
maxime (scenariile cele mai pesimiste), comunicate în rapoartele anuale de activitate pe 2020 ale DG
REGIO și DG EMPL, care rezultă dintr-o analiză detaliată a situației fiecăruia dintre programe.
Comisia observă că estimarea sa se încadrează în intervalul de eroare calculat de CCE și consideră că
evaluarea sa detaliată reflectă o estimare rezonabilă și corectă a ratelor de eroare pentru fiecare
program și, cumulativ, pentru toate programele.
În ceea ce privește acțiunile întreprinse pentru reducerea erorilor, Comisia a transmis statelor membre
orientări actualizate pentru perioada de programare 2014-2020, care, împreună cu cerința de a utiliza
opțiunile simplificate în materie de costuri, urmăresc îmbunătățirea în continuare a calității
controalelor de gestiune. Comisia a elaborat un Plan de acțiune privind achizițiile publice, care a fost
actualizat de mai multe ori începând din 2014, și un Plan de acțiune comun privind ajutoarele de stat.
Aceste acțiuni au scopul de a ajuta administratorii și beneficiarii fondurilor UE să își îmbunătățească
practicile de achiziții publice și să reducă riscul de nereguli legate de aplicarea normelor privind
ajutoarele de stat, prin programe de formare și diseminarea de informații relevante către părțile
interesate ale fondurilor ESI.
După cum s-a arătat mai sus, Comisia dispune de informații detaliate privind expunerea la risc, ceea
ce confirmă faptul că situația nu este uniformă: programele operaționale care pun în aplicare Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă
în rândul tinerilor și Fondul de coeziune se încadrează în cele trei categorii de risc.
1.24 În ceea ce privește „Resursele naturale”, Comisia ia act cu satisfacție de constatarea CCE în
capitolul 6 potrivit căreia plățile directe din FEGA, care reprezintă 69 % din cheltuielile legate de
resursele naturale, continuă să nu fie afectate de erori semnificative.
În ceea ce privește măsurile de piață (risc la plată de 2,4 %) și dezvoltarea rurală (risc la plată de
2,9 %), Comisia consideră că, deși ratele de eroare au înregistrat o tendință descendentă în ultimii ani,
în urmărirea obținerii unor niveluri mai scăzute de eroare, legalitatea și regularitatea trebuie conciliate
cu îndeplinirea obiectivelor de politică, ținând seama de costurile de punere în aplicare. În orice caz,
atunci când se ia în considerare capacitatea de corecție, există asigurări că riscul final rămas pentru
bugetul UE este cu mult sub pragul de semnificație.
1.25 În ceea ce privește „Competitivitatea”, Comisia consideră că, la acest capitol, cheltuielile cu
grad mai ridicat de risc sunt legate de unele părți ale programului Orizont 2020 și împărtășește opinia
potrivit căreia principalele surse de eroare sunt costurile cu personalul și alte costuri directe.
Pe de altă parte, unele părți ale programelor de cercetare prezintă un risc scăzut, de exemplu acțiunea
Marie Skłodowska-Curie și granturile Consiliului European pentru Cercetare.
1.26 Referitor la „Europa în lume”, pe baza propriei evaluări detaliate a gestiunii pentru fiecare
program (a se vedea Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea și performanța, p. 61-62), Comisia
consideră că, la acest capitol, cheltuielile cu grad mai scăzut de risc nu se limitează numai la
segmentul de sprijin bugetar. După cum s-a comunicat în mod transparent în rapoartele anuale de
activitate ale direcțiilor generale din domeniul relațiilor externe, majoritatea segmentelor de gestiune
directă și indirectă prezintă un risc scăzut la plată, cu excepția granturilor IEV-IPA cu gestiune
directă, pentru care DG NEAR a formulat o rezervă și a întocmit un plan de acțiune.
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Erorile de eligibilitate contribuie în continuare în cea mai mare măsură la nivelul estimat de
eroare pentru cheltuielile cu grad ridicat de risc
1.27 Comisia este de acord că normele complexe contribuie la creșterea riscului de eroare. Prin
urmare, Comisia depune eforturi continue pentru a simplifica normele în măsura în care este posibil și
pentru a utiliza mai mult mecanisme de punere în aplicare mai simple, cum ar fi opțiunile simplificate
în materie de costuri. Reducerea birocrației pentru beneficiari și a complexității este unul dintre
principiile directoare ale cadrului financiar multianual 2021-2027.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 1.23.
1.28 Comisia ia măsuri preventive pentru a aborda erorile cele mai frecvente și solicită măsuri de
remediere de îndată ce sunt detectate deficiențe.
În 2020, pentru politica de coeziune, autoritățile de audit au raportat pentru al treilea an la rând
neregulile pe care le-au constatat în cadrul auditului operațiunilor pe care l-au efectuat urmând o
tipologie comună convenită cu Comisia și comunicată în rândul statelor membre. Majoritatea
neregulilor identificate de autoritățile de audit și de Comisie sunt legate de aceleași categorii
principale: cheltuielile neeligibile, achizițiile publice, pistele de audit și ajutoarele de stat.
Tipologia constatărilor de audit raportate an de an autorităților de management de către autoritățile de
audit ar trebui să le permită acestora să integreze sursele cele mai frecvente ale erorilor în evaluările
lor de risc și să își adapteze în consecință abordările și instrumentele în materie de controale de
gestiune.
În ceea ce privește politica agricolă comună, Comisia face trimitere la răspunsurile sale din capitolul
6, inclusiv la punctul 6.31. Comisia se angajează să abordeze principalele riscuri pentru fondurile
PAC pe care le prezintă cauzele profunde existente ale erorilor, prin intermediul anchetelor de audit și
al planurilor de acțiune în anumite state membre. Comisia abordează, de asemenea, aceste aspecte
prin intermediul unor măsuri preventive, cum ar fi simplificarea legislației și consolidarea
capacităților în statele membre, astfel cum se descrie în raportul anual de activitate al DG AGRI.
Curtea nu a detectat un nivel semnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor cu risc scăzut
1.31 Pe baza propriei evaluări detaliate (a se vedea Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea și
performanța, volumul II, p. 78), Comisia consideră că (o parte din) programele de finanțare care
prezintă un risc scăzut, ceea ce înseamnă că riscul asociat la plată este mai mic de 1,9 %, reprezintă
56 % din cheltuielile relevante din 2020.
Valoarea de mai sus include cheltuielile agențiilor de plăți din domeniul PAC și cele aferente
Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și cele ale programelor operaționale
pentru „Coeziune” cu o rată de eroare scăzută, cheltuieli legate de acțiunile Marie Skłodowska-Curie,
granturile Consiliului European pentru Cercetare, cheltuielile Agenției Spațiale Europene și ale
Agenției GNSS European, cele aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei, ale
programului Erasmus+, ale Fondului pentru azil, migrație și integrare, precum și sprijinul bugetar,
subvențiile și cheltuielile administrative.
În ceea ce privește PAC, Comisia ia act cu satisfacție de constatarea CCE în capitolul 6 potrivit căreia
plățile directe din FEGA, care reprezintă 69 % din cheltuielile legate de resursele naturale, continuă să
nu fie afectate de erori semnificative. Această constatare este în concordanță cu propriile constatări ale
Comisiei din raportul anual de activitate al DG AGRI.
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Rata de eroare estimată de Comisie se situează la limita inferioară a intervalului calculat de
Curte
1.34 Comisia își consolidează asigurarea în sens ascendent și la un nivel detaliat. Aceasta înseamnă
că, în fiecare an, Comisia și statele membre efectuează sute de mii de controale, utilizate pentru a
determina riscul la plată. Pe baza abordării sale aprofundate, Comisia este în măsură să demonstreze
situația diferențiată a fondurilor gestionate. Acest lucru îi permite Comisiei să își concentreze
eforturile în mod corespunzător, să își ofere sprijinul în mod eficient și să abordeze deficiențele
specifice chiar și în cazul politicilor sau programelor care, per ansamblu, prezintă un risc scăzut, cum
ar fi politica agricolă comună.
Obiectivul Comisiei rămâne ca riscul la închidere să fie sub pragul de semnificație de 2 %. Acest risc
este o estimare a erorilor care vor rămâne la sfârșitul ciclului de viață al programelor, după efectuarea
tuturor controalelor ex post și a corecțiilor (este vorba de cele care vor avea loc între momentul
raportării și sfârșitul ciclului de viață al programului).
Pentru 2020, acest risc este estimat la 0,9 %, cu mult sub 2 %, chiar și pentru fiecare an de raportare.
Există în continuare probleme legate de procesul de elaborare a raportului anual privind
gestiunea și performanța și de informațiile privind regularitatea comunicate în acest raport
1.35 Directorii generali primesc o delegare din partea colegiului pentru a executa cota care le revine
din bugetul UE. Comisarii sunt informați în mod regulat cu privire la pregătirea rapoartelor anuale de
activitate. În mod similar, colegiul este informat în mod regulat în cursul pregătirii raportului anual
privind gestiunea și performanța.
1.36 Adoptarea raportului anual privind gestiunea și performanța urmează o procedură strictă și
solidă, care include dialoguri între direcțiile generale și comisari, consultări între servicii, reuniuni la
nivel de cabinet și note de informare adresate colegiului. Colegiul își asumă responsabilitatea pentru
raportul anual privind gestiunea și performanța în urma unei discuții orale.
În momente-cheie ale pregătirii raportului anual privind gestiunea și performanța, Consiliul pentru
gestiunea corporativă furnizează serviciilor centrale orientări cu privire la conținutul și structura
raportului anual privind gestiunea și performanța.
Secretarul general și directorul general pentru buget oferă instrucțiuni detaliate, orientări și cursuri de
formare cu privire la întocmirea rapoartelor anuale de activitate.
Domeniul de aplicare al evaluării calității proiectelor de rapoarte anuale de activitate și al evaluărilor
inter pares este definit în instrucțiunile emise de Secretarul General și de directorul general pentru
buget. Rolul jucat de serviciile centrale în procesul de revizuire a rapoartelor anuale de activitate
reflectă repartizarea responsabilităților, astfel cum este prevăzută în mecanismele de guvernanță ale
Comisiei.
1.37 Răspuns comun la punctele 1.37 - 1.39:
Comisia are încredere în informațiile privind nivelurile de eroare și riscurile la plată prezentate în
raportul anual privind gestiunea și performanța. Acestea se sprijină pe controalele și auditurile
efectuate de Comisie și de statele membre pe baza strategiilor lor de control atent stabilite, adaptate la
particularitățile programelor de cheltuieli.
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În plus, abordarea Comisiei, în calitate de gestionar al bugetului UE, este diferită de cea urmată de
CCE în rolul său de auditor. Acest lucru poate conduce la unele diferențe în estimarea nivelului de
eroare de către cele două instituții.
În ceea ce privește PAC în cadrul rubricii „Resurse naturale”, Comisia nu consideră că există
probleme care afectează estimarea Comisiei cu privire la riscul la plată. Comisia subliniază că
estimarea sa privind riscul la plată, astfel cum este prezentată în raportul anual de activitate al DG
AGRI și în raportul anual privind gestiunea și performanța, rămâne la 1,9 %, în concordanță cu
estimarea CCE de 2 % pentru capitolul „Resurse naturale”, fiind similară cu cea din anii precedenți (a
se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 1.39). Acest lucru a fost posibil datorită
modelului solid de asigurare al PAC, care include sisteme de guvernanță care funcționează per
ansamblu bine în statele membre.
În mod similar, pentru domeniul „Coeziune”, Comisia oferă asigurări în mod detaliat la nivelul
fiecărui program operațional. Astfel cum se explică în capitolul 5, acest lucru permite directorilor
generali să furnizeze asigurări și să emită rezerve, după caz, cu privire la fiecare dintre cele
418 programe operaționale, în conformitate cu obligațiile care le revin. Aceasta permite ajustarea
ratelor de eroare raportate de statele membre atunci când este necesar și, prin urmare, raportarea unei
imagini nuanțate a nivelului de eroare, diferențiat pentru fiecare program și, în general, pentru întregul
domeniu de politică. Comisia observă că estimarea sa privind eroarea pentru domeniul „Coeziune” se
încadrează în intervalul calculat de CCE.
Această abordare specifică programului permite, de asemenea, identificarea în rapoartele anuale de
activitate a necesității unor eventuale corecții financiare suplimentare pentru anumite programe și
identificarea părții (părților) specifice a (ale) programelor și plăților efectuate care sunt cele mai
susceptibile de a fi afectate.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 5.37-5.49.
Pentru domeniul „Competitivitate”, Comisia consideră că riscul unei eventuale subevaluări a ratei de
eroare este acoperit și că riscul agregat la plată și riscul la închidere dezvăluite în rapoartele anuale
privind gestiunea și performanța sunt fiabile. Comisia a dat curs recomandărilor CCE din rapoartele
anuale pe 2018 și 2019 ale CCE. În acest sens, Comisia a raportat o rată de eroare reprezentativă
majorată în rapoartele anuale de activitate legate de cercetare și inovare. În plus, Comisia a pus în
aplicare unele măsuri pentru a îmbunătăți calitatea activității de audit, iar CCE a recunoscut
îmbunătățirile rezultate din aceste măsuri. Cu toate acestea, o serie de cazuri identificate de CCE au
avut un impact financiar fie necuantificabil, fie nesemnificativ.
În ceea ce privește „Europa în lume”, Comisia consideră că studiul privind rata de eroare reziduală
este adecvat scopului. Comisia nu consideră că studiul face obiectul unor limitări care pot conduce la
o subestimare a erorilor.
1.39 A doua liniuță – În ceea ce privește „Coeziunea”, Comisia observă că estimarea sa privind riscul
la plată se încadrează în intervalul de eroare calculat de CCE.
A treia liniuță – În ceea ce privește „Resursele naturale”, Comisia salută faptul că estimarea DG
AGRI a riscului la plată (1,9 %) este foarte apropiată de rata de eroare a CCE (2,0 %) și se încadrează
în intervalul acesteia.
Modul în care Comisia raportează cu privire la corecțiile financiare și la recuperări este
complex și nu întotdeauna clar
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1.40 Comisia subliniază importanța măsurilor preventive și corective pentru a se asigura că numai
cheltuielile efectuate în conformitate cu cadrul juridic sunt finanțate din bugetul UE, protejând astfel
interesele financiare ale Uniunii și demonstrându-și capacitatea de corecție. Aceste măsuri stimulează,
de asemenea, statele membre să își îmbunătățească sistemele de gestiune și control.
Deși au același obiectiv final, mecanismele prevăzute în temeiul juridic al diferitelor programe pot
varia în mod semnificativ între diferitele domenii de cheltuieli. În plus, impactul măsurilor corective
poate varia, de asemenea, întrucât temeiurile juridice respective pot prevedea aplicarea unor corecții
financiare nete și/sau înlocuirea sumelor neeligibile cu proiecte eligibile.
Pentru a oferi o imagine de ansamblu completă și transparentă a măsurilor preventive și corective,
este necesar, prin urmare, să se prezinte impactul tuturor acestor mecanisme diferite.
Raportarea actuală a fost concepută pentru a răspunde solicitărilor diferitelor părți interesate. Comisia
va analiza dacă raportarea privind corecțiile financiare și recuperările poate fi și mai mult raționalizată
pentru CFM 2021-2027.
1.41 Comisia consideră corecțiile și recuperările „confirmate” ca fiind informațiile cele mai
importante în scopul raportării, deoarece acestea reprezintă decizia Comisiei de a aplica o corecție sau
acceptarea de către statele membre a corecției respective. Cu toate acestea, ar putea exista o diferență
de timp între această decizie și punerea în aplicare a măsurii corective, din motive care decurg direct
din cadrele juridice aplicabile. Prin urmare, atât noțiunea „confirmată”, cât și cea „executată” sunt
noțiuni importante.
În plus, Comisia utilizează instrumente atât preventive, cât și corective. Deducerile ex ante sunt cele
mai eficiente mecanisme de prevenire a finanțării de la bugetul UE a unor cheltuieli neeligibile.
Corecțiile ex post se referă, în general, la constatările controlului ex post sau ale auditului.
Comisia subliniază că atât corecțiile nete, cât și înlocuirile sunt măsuri corective care asigură
excluderea cheltuielilor neconforme de la finanțarea UE și care exercită presiuni asupra statelor
membre de a remedia deficiențele din sistemele lor de gestiune și de control.
1.43 În cadrul rubricii „Coeziune”, pentru perioada de programare 2014-2020, statele membre aplică
corecții financiare în conturile programelor lor anuale prezentate Comisiei. Aceste informații sunt
agregate în mod complet transparent în rapoartele anuale de activitate, în fiecare an (1,5 miliarde EUR
și 0,5 miliarde EUR au fost retrase din conturi în exercițiul financiar 2020, pentru FEDR/FC și,
respectiv, pentru FSE/Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). Aceste corecții
financiare nu sunt incluse în suma de 1 098 milioane EUR.
În pofida criteriilor complexe care trebuie îndeplinite, astfel cum au fost stabilite de către colegiuitor,
corecțiile financiare nete continuă să funcționeze ca un stimulent pentru ca statele membre să
efectueze corecții financiare în primă instanță, înainte de prezentarea conturilor.
1.50 Comisia dorește să clarifice faptul că deficiența din studiul privind rata de eroare reziduală
identificată de CCE în capitolul 8 se referă la faptul că procedura de raportare către Comisie a
suspiciunilor de fraudă nu este suficient de formalizată. Comisia acceptă recomandarea aferentă (a se
vedea răspunsurile Comisiei la punctul 8.28 și la recomandarea 8.3).
CONCLUZII
1.53 În concluzie, Comisia acordă o mare importanță bunei gestiuni financiare a bugetului UE. În
calitate de gestionar al bugetului UE, Comisia a instituit strategii solide de control multianuale
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concepute pentru a preveni, a detecta și a corecta deficiențele identificate. De asemenea, Comisia
depune eforturi în vederea unor simplificări suplimentare în cadrul programelor.
În ceea ce privește partea de venituri a bugetului UE, Comisia consideră, la fel ca CCE, că în această
zonă nu sunt erori semnificative.
În ceea ce privește cheltuielile, Comisia consideră că rata de eroare care reprezintă cel mai bine toate
eforturile depuse, atât de statele membre, cât și de serviciile sale, este riscul la închidere (a se vedea,
de asemenea, răspunsul de la punctul 1.35), care măsoară nivelul de eroare rămas după efectuarea
tuturor controalelor și corecțiilor ex post. Pentru 2020, riscul global la închidere este estimat la 0,9 %,
respectiv mult sub pragul de semnificație de 2 % și în concordanță cu nivelul din anii precedenți
(0,7 % în 2019).
În plus, datorită propriei analize detaliate de gestiune pentru fiecare program [ a se vedea, de
asemenea, răspunsul la punctul 1.17 litera (b)], Comisia poate dispune de o imagine nuanțată a
nivelului de risc în cadrul domeniilor de politică și al programelor de cheltuieli. Acest lucru
demonstrează că riscurile la plată aferente cheltuielilor pentru fiecare domeniu de politică nu sunt în
mod omogen scăzute, medii sau ridicate (a se vedea Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea și
performanța, volumul II, p. 78). Acest lucru permite identificarea cu precizie a riscurilor și a cauzelor
profunde ale acestora și luarea de măsuri corective specifice:




cheltuielile cu risc mai scăzut, în cazul cărora riscul la plată este sub 1,9 %, reprezintă 56 %
din cheltuielile totale;
cheltuielile cu risc mediu, în cazul cărora riscul la plată este între 1,9 % și 2,5 %, reprezintă
16 % din cheltuielile totale, iar
cheltuielile cu risc ridicat, în cazul cărora riscul la plată este de peste 2,5 % sau au fost
identificare deficiențe, reprezintă 28 % din cheltuielile totale.

Acest lucru contribuie la concluzia Comisiei potrivit căreia riscul la plată se situează sub pragul de
semnificație pentru mai mult de jumătate din cheltuielile relevante.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE „CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020
CAPITOLUL 2 – GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ”

INTRODUCERE
2.1 Bugetul UE a constituit un element central al răspunsului UE la pandemia de COVID-19. De la
11 martie 2020, data la care epidemia de COVID-19 a fost declarată pandemie de către Organizația
Mondială a Sănătății, Comisia a avut nevoie de doar trei săptămâni să prezinte propuneri pentru un
răspuns coordonat și cuprinzător finanțat din bugetul UE. Acest lucru a implicat mobilizarea
rapidă și flexibilă a finanțării pentru a răspunde celor mai urgente nevoi, fără a face concesii în ceea
ce privește aplicarea celor mai înalte standarde de gestiune financiară. Acest răspuns a inclus
următoarele măsuri:
- inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) din cadrul politicii de coeziune,
care facilitează mecanismele de flexibilitate și mobilizează aproximativ 23 de miliarde EUR
pentru statele membre. Inițiativele contribuie la combaterea pandemiei de COVID-19 prin
sprijinirea asistenței medicale, a întreprinderilor mici și a lucrătorilor;
- reactivarea Instrumentului dedicat sprijinului de urgență, cu un buget de 2,7 miliarde EUR,
completat prin contribuții suplimentare din partea statelor membre în valoare de 750 de
milioane EUR, pentru a combate situațiile de urgență sanitară de la nivel transfrontalier;
- 415 milioane EUR sub formă de finanțare suplimentară pentru mecanismul de protecție civilă
al Uniunii/rescEU, pentru a oferi ajutor imediat în caz de dezastre pentru zonele cele mai
afectate;
- extinderea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, astfel încât acesta să acopere, pe
lângă dezastrele naturale, și crizele sanitare majore; și
- un nou instrument financiar – sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de
urgență (SURE) – cu un buget de până la 100 de miliarde EUR.
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia au colaborat în mod coerent și rapid
pentru a adopta aceste măsuri în timp record, acestea intrând în vigoare până la sfârșitul lunii
aprilie 2020. Programul SURE, deosebit de inovator, a intrat în vigoare la 19 mai 2020.
Finanțarea acestor măsuri a necesitat mobilizarea tuturor mijloacelor și a mecanismelor de
flexibilitate. În total, bugetul pentru anul 2020 a fost majorat cu peste 10 miliarde EUR în credite
de plată, prin activarea tuturor resurselor rămase în temeiul cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020, și a pus la dispoziție până la 70 de miliarde EUR în credite de angajament în
vederea abordării crizei provocate de pandemia de COVID-19. În special, inițiativele pentru
investiții ca reacție la coronavirus au facilitat accesul rapid al statelor membre la finanțare, în timp ce
instrumentul dedicat sprijinului de urgență a permis Comisiei să coordoneze și să sprijine eforturile
legate de achizițiile publice necesare combaterii crizei.
Gestiunea bugetară proactivă a asigurat execuția rapidă și eficace a bugetului pentru 2020. La
propunerea Comisiei au fost adoptate nouă bugete rectificative, mai multe decât în orice alt an din
perioada 2014-2020, adesea în timp record. În plus, au fost efectuate 28 de transferuri de către
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autoritatea bugetară și sute de transferuri autonome de către Comisie. Prin urmare, bugetul UE
pentru 2020 a fost cheltuit aproape în întregime, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și
plățile, acesta fiind cel mai bun rezultat obținut din 2014 până în prezent, în pofida contextului dificil.
Gestiunea bugetară și financiară în 2020
2.3 Comisia subliniază că majorările introduse prin bugetele rectificative în 2020, menite să ofere un
răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19, au fost determinate, în mare măsură, și de
mobilizarea instrumentelor speciale „netematice”, cum ar fi, de exemplu, Instrumentul de
flexibilitate (1,1 miliarde EUR) și marja globală pentru angajamente (2,7 miliarde EUR). Prin
urmare, finanțarea suplimentară a vizat și alte provocări, în special în ceea ce privește migrația și
securitatea.
2.7 De la izbucnirea pandemiei, Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia au convenit asupra
unui instrument de redresare fără precedent (Next Generation EU), în valoare de aproximativ
800 de miliarde EUR (în prețuri curente), ca răspuns specific la pandemie; acest pachet va face
obiectul unei raportări periodice, astfel cum se prevede în legislație.
2.8 Comisia subliniază că raportul privind cheltuielile aferente răspunsului imediat la pandemia de
COVID-19, la care CCE face trimitere la prezentul punct, a ținut seama de programele și
instrumentele pentru care au fost realizate, în cursul anului 2020, angajamente, realocări și/sau
majorări, în scopuri legate de COVID-19. De exemplu, angajamentele marcate la rubrica 5 nu au fost
incluse în prezentul raport.
Tabloul de bord referitor la coronavirus oferă o imagine de ansamblu a răspunsului politicii de
coeziune a UE la criza provocată de pandemia de COVID-19, care include reprogramarea tematică
(indicând realocările resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune pentru acțiuni în domeniul
sănătății, sprijinul pentru întreprinderi, sprijinul acordat populației în vederea combaterii efectelor
pandemiei), împreună cu obiectivele cuantificate stabilite pentru noii indicatori specifici
COVID-19, precum și o preluare a măsurilor de flexibilitate financiară și de asigurare a lichidității
CRII(+).
2.11 Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune, care a demarat cu întârziere,
înregistrează progrese satisfăcătoare. Comisia subliniază că ratele ridicate de absorbție din 2019
și din 2020 arată că o parte din întârzierea înregistrată la începutul programelor este în curs de a fi
recuperată.
2.17 Punerea în aplicare a programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020,
care a demarat cu întârziere, înregistrează progrese satisfăcătoare. Rata de selecție a proiectelor
pentru FEDR și Fondul de coeziune la sfârșitul anului 2018, pe care Comisia o consideră a fi una
dintre condițiile preliminare și unul din indicatorii privind absorbția viitoare, a depășit-o pe cea din
același interval de referință din perioada 2007-2013. Această tendință pozitivă a fost confirmată la
sfârșitul lunii decembrie 2020, rata de selecție globală pentru politica de coeziune ajungând la 107 %
(și anume cu aproximativ 10 puncte procentuale în plus față de perioada 2007-2013).
Comisia subliniază, de asemenea, că ratele ridicate de absorbție din 2019 și din 2020 arată că o parte
din întârzierea înregistrată la începutul programelor este în curs de a fi recuperată.
Trebuie depuse în continuare eforturi în vederea atenuării impactului global al factorilor legați de
criza provocată de COVID-19, iar acest lucru va fi pe deplin sesizabil în 2021.
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Comisia consideră că concluziile în urma comparațiilor efectuate cu CFM anterior ar trebui formulate
cu prudență, deoarece anumite diferențe relevante între Regulamentul privind dispozițiile comune
(RDC) pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 (cum ar fi nivelul ridicat al
prefinanțării anuale, regula n+3 și acceptarea anuală a procesului de verificare a conturilor) implică
faptul că rata de plată pentru acestea din urmă s-ar putea să fie mai lentă.
Comisia subliniază, de asemenea, că anul 2013 a fost, în cadrul CFM anterior, un an excepțional
datorită dispozițiilor tranzitorii pentru noile state membre ale UE ca urmare a extinderilor din 2004
și 2007. Pentru majoritatea acestor state membre1 s-a aplicat regula „n+3” în cazul angajamentelor
corespunzătoare perioadei 2008-2010 și, în paralel, regula „n+2” pentru angajamentele
corespunzătoare perioadei 2011-2013. Acest lucru a condus la o creștere semnificativă a nivelului
plăților necesare pentru a evita dezangajarea. Nu a existat niciun efect comparabil la sfârșitul anului
2020. În plus, situația nu este pe deplin comparabilă și din cauză că datele finale de eligibilitate a
cheltuielilor au fost diferite: în timp ce în 2013 perioada rămasă pentru execuția programelor era de
doar doi ani (până la 31 decembrie 2015), în 2020 perioada era de trei ani pentru programele finanțate
din fondurile ESI prevăzute pentru perioada 2014-2020 (31 decembrie 2023), cu excepția Fondului
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru care programele existente vor continua
până la sfârșitul anului 2025. În plus, astfel cum a subliniat și Curtea de Conturi Europeană la punctul
2.15 din prezentul raport și în Raportul său anual pe 2019, ratele de execuție a FEADR (65 %) au
fost mai ridicate decât în cazul altor fonduri ESI. Comisia subliniază, prin urmare, că întârzierile
în ceea ce privește execuția descrise la acest punct din raport nu se referă la Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
2.20 Învățămintele desprinse din activitatea grupului de acțiune pentru o mai bună implementare,
instituit pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a fondurilor structurale și a Fondului de coeziune în
perioada 2007-2013, au fost integrate în programele aflate în dificultate în perioada actuală.
Comisia monitorizează îndeaproape programele despre care se consideră că sunt expuse riscului de
întârzieri, pentru a contribui la prevenirea absorbției insuficiente și a unei eventuale dezangajări.
Îmbunătățirea situației se poate realiza printr-un dialog strâns cu statele membre în cauză.
Comisia reiterează faptul că aspectele legate de performanță sunt abordate pe parcursul întregii
perioade de programare, astfel cum a afirmat deja în răspunsurile sale la Raportul special nr. 17/2018
al CCE.
În perioada 2014-2020, s-a pus un accent puternic pe orientarea către rezultate și pe un cadru de
performanță cu obiective intermediare și cu ținte pentru a se asigura că înregistrarea progreselor
decurge conform planificării. În cursul evaluării la jumătatea perioadei din 2019, s-a acordat o
atenție deosebită programelor expuse riscului de a obține performanțe scăzute și/sau riscului de
dezangajare, astfel încât să se sprijine identificarea și punerea în aplicare a unor măsuri de remediere
pe teren.
Comisia oferă un sprijin substanțial statelor membre, care include asistență tehnică și servicii de
consiliere în vederea îmbunătățirii capacităților lor de absorbție și a rezultatelor obținute (de exemplu,
schimbul de bune practici și de expertiză inter pares în cadrul programului „REGIO TAIEX”;
„JASPERS” contribuie la conceperea unor proiecte de calitate care pot îmbunătăți absorbția în
perioada 2014-2020).
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Excepțiile au fost Croația, România și Slovacia, cărora li s-a aplicat regula „n+3” pentru întreaga
perioadă.
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În plus, Comisia a propus o serie de măsuri pentru a ajuta statele membre să facă față crizei provocate
de pandemia de COVID-19, care au inclus modificări legislative în temeiul Inițiativei pentru
investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și al Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la
coronavirus (CRII+). Aceste modificări au fost adoptate și au oferit flexibilitate și lichidități
suplimentare pentru a mobiliza rapid sprijinul acordat prin intermediul politicii de coeziune, scopul
acestora fiind de a reduce sarcina administrativă.
În martie 2020, Comisia a înființat Grupul operativ CRII pentru a oferi asistență statelor membre în
punerea în aplicare a măsurilor de combatere a crizei. Până la sfârșitul anului 2020, DG REGIO și DG
EMPL au oferit un răspuns rapid la aproape 500 de întrebări legate de interpretare în ceea ce
privește CRII, iar răspunsurile au fost publicate pe un site dedicat, accesibil tuturor autorităților de
management.
În 2020 s-au depus eforturi semnificative în ceea ce privește reprogramarea. Comisia a adoptat
modificările relevante ale programului în timp record pentru a răspunde nevoilor urgente ale
fiecărui stat membru ca urmare a crizei provocate de coronavirus. Pe lângă reprogramarea fondurilor,
statele membre au beneficiat, de asemenea, de alte simplificări, care sunt utilizate de acestea, cum
ar fi prelungirea termenelor limită, accelerarea plăților, eligibilitatea retroactivă a cheltuielilor legate
de COVID-19 etc. Măsurile propuse de Comisie pentru „Asistența de redresare pentru coeziune și
teritoriile Europei (REACT-EU)” ar trebui, de asemenea, să accelereze punerea în aplicare a
acestor resurse suplimentare; aceste măsuri includ dispoziții în baza cărora cofinanțarea din partea UE
poate ajunge la 100 %, dispoziții care definesc un domeniu de aplicare al sprijinului suficient de
amplu astfel încât să se acopere nevoile în mod cuprinzător, precum și o serie de restricții care, în
mod normal, sunt aplicabile pentru politica de coeziune, dar care nu se vor aplica în cazul
REACT-EU.
În plus, având în vedere că statele membre canalizează resursele REACT EU către sistemul existent
prin care se pune în aplicare politica de coeziune, acesta ar trebui să asigure o punere în aplicare
fără probleme.
Riscuri și provocări
2.21 Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.20.
2.22 Introducerea unei serii de măsuri de simplificare, precum și reducerea semnificativă a
prefinanțării, pot constitui un stimulent pentru depunerea mai rapidă a cererilor de plăți intermediare
în noua perioadă de programare. În ceea ce privește riscul demarării cu întârziere a punerii în aplicare
a fondurilor cu gestiune partajată în cadrul CFM 2021-2027, menționat la prima liniuță de la prezentul
alineat, este necesar să se prevadă o perioadă de suprapunere pentru eligibilitatea cheltuielilor între
cele două perioade de programare, având în vedere că multe operațiuni durează mai mulți ani și că
vor exista întotdeauna o etapă de demarare și o etapă de încheiere. Comisia îmbunătățește
continuitatea între perioade printr-o serie de măsuri, printre care se numără stabilirea etapelor
pentru proiectele de dimensiuni mai mari.
2.24 Pandemia din 2020 și prioritatea acordată în consecință aprobării Instrumentului de
redresare al Uniunii Europene reprezintă principalul motiv al adoptării cu întârziere a acestuia. Cu
toate acestea, de la încheierea negocierilor dintre colegiuitori cu privire la conținutul cadrului
legislativ privind politica de coeziune, în februarie 2021, Comisia și statele membre au purtat un
dialog informal intens. Acest lucru va permite prezentarea oficială rapidă a acordurilor de
parteneriat și a programelor după intrarea în vigoare, precum și aprobarea acestora.
2.25 Comisia face trimitere la răspunsurile sale menționate la punctele 2.22 și 2.24.
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Propunerea Comisiei pentru legislația privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 a fost
prezentată în mai 2018, cu aproape o jumătate de an mai devreme decât în 2011.
2.26 Comisia subliniază că întârzierile în ceea ce privește execuția descrise la acest punct nu se referă
la Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 2.18.
2.27 Finanțarea politicii de coeziune a UE contribuie la consolidarea capacității administrative în
statele membre în temeiul „Obiectivului tematic 11” corespunzător perioadei de programare
20142020 și al asistenței tehnice acordate în vederea consolidării capacității administrative pentru
gestionarea fondurilor. Investițiile în capacitatea administrativă a statelor membre vor continua să fie
finanțate în perioada de programare 2021-2027. În plus, statele membre pot completa asistența
tehnică „standard” cu un al doilea tip de asistență tehnică, și anume „finanțare nelegată de costuri
pentru asistența tehnică” (articolul 37 din RDC). În plus, mai multe state membre vor elabora foi de
parcurs pentru consolidarea capacității administrative pentru perioada 2021-2027, care vor include o
reorientare astfel încât să se cuprindă o gamă mai largă de activități de consolidare a
capacității. Acest lucru, împreună cu simplificările semnificative în ceea ce privește politica de
coeziune în perioada 2021-2027, ar trebui să permită o punere în aplicare solidă a fondurilor UE.
2.29 Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.22.
În ceea ce privește FEADR, Comisia subliniază că, deși la momentul redactării acestui răspuns nu
exista un acord cu privire la regulamentele PAC, în concluziile Consiliului European privind CFM din
iulie 2020 s-a convenit asupra aplicării regulii n+2 pentru FEADR.
2.30 Comisia subliniază că fiecare stat membru are prerogativa de a alege programul care va fi
utilizat pentru o investiție sau pentru o reformă specifică. În plus, în procesul de punere în aplicare
a MRR, statul membru este beneficiarul și nu partenerul de implementare al Comisiei.
MRR impune statelor membre să propună planuri naționale de redresare și reziliență care să includă
reforme și investiții, primind finanțare numai dacă se înregistrează progrese în punerea în aplicare
a acestora.
Comisia consideră adecvat faptul că MRR asigură finanțarea integrală a costului estimat al
planului (până la alocarea maximă), având în vedere nevoia acută de finanțare a statelor membre în
urma pandemiei de COVID-19. În plus, finanțarea MRR impune respectarea unui set de condiții
(criterii de evaluare, obiective intermediare și ținte) și poate fi mai adecvată pentru statele membre în
anumite situații, ceea ce poate conduce, în ansamblu, la o utilizare mai bine direcționată a diferitelor
instrumente de finanțare disponibile.
Având în vedere aspectele menționate anterior, Comisia este de părere că atractivitatea unui
instrument de finanțare, în comparație cu alt instrument (de exemplu, MRR versus fondurile cu
gestiune partajată), nu poate fi evaluată exclusiv pe baza ponderii costurilor care ar fi acoperite de
unul sau de celălalt. În orice caz, statele membre trebuie să se asigure că nu există o dublă finanțare.
2.32 Comisia, confruntată cu pandemia de COVID-19, a oferit în continuare sprijin specific
autorităților responsabile cu programele pentru a aborda situația și a colaborat cu autoritățile de
audit pentru a asigura o abordare solidă și armonizată. În fața acestei situații, li s-a transmis
autorităților responsabile cu programele un mesaj clar potrivit căruia respectarea normelor rămâne
o condiție prealabilă. Eventualele riscuri noi apărute ca urmare a răspunsului politic la pandemia de
COVID-19, inclusiv riscurile inerente legate de noile tipuri de cheltuieli sau de procedurile convenite,
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sunt evaluate împreună cu autoritățile de audit. În plus, Comisia a creat în mod proactiv site-ul
platformei CRII Q&A pentru a sprijini autoritățile de management și de audit cu răspunsuri concrete
la întrebările lor în ceea ce privește adoptarea măsurilor CRII. Au fost furnizate răspunsuri la câteva
sute de întrebări. De asemenea, Comisia a facilitat un proces de reflecție specific pentru autoritățile de
audit, astfel încât acestea să poată analiza posibilele scenarii care decurg din contextul crizei și să
actualizeze evaluarea riscurilor în vederea planificării auditurilor și a desfășurării activității lor. În
cele din urmă, Comisia, a revizuit nivelul riscurilor la care se supune, în cadrul actualizării constante
a sistemului său de control intern, și a identificat noi riscuri specifice, pentru care a pus în aplicare
inițiative concrete de atenuare în cadrul exercițiilor anuale de gestionare actuale și viitoare.
În ceea ce privește FEADR, Comisia a adoptat Regulamentul (UE) 2020/532, care prevede norme cu
cerințe de control realiste și realizabile pentru statele membre. Normele care au făcut obiectul
modificărilor au fost limitate în ceea ce privește durata și domeniul de aplicare și au fost propuse
metode alternative de efectuare a controalelor de către statele membre în contextul restricțiilor legate
de COVID-19 oferind, prin urmare, în continuare, o bază solidă pentru nivelul de asigurare, împreună
cu activitatea organismelor de certificare.
2.33 MRR este un instrument bazat pe performanță, în cadrul căruia plățile se efectuează în funcție
de îndeplinirea obiectivelor intermediare și a țintelor. În consecință, caracterul legal și regulat al
plăților este determinat exclusiv de îndeplinirea cu succes a obiectivelor intermediare și a țintelor
convenite.
Articolul 22 din regulament impune statelor membre, în calitate de beneficiari ai fondurilor UE,
obligația de a furniza un sistem de control intern eficace și eficient, care să includă verificarea
conformității cu dreptul aplicabil la nivelul UE și la nivel național și evitarea dublei finanțări. În
acest context, Comisia poate efectua audituri ale sistemului de control intern al statelor membre pe
durata de viață a instrumentului, pentru a se asigura că statele membre își respectă obligațiile care le
revin în temeiul articolului 22. În plus, Comisia va efectua, de asemenea, controale și audituri bazate
pe factorii de risc pe parcursul punerii în aplicare a planului, în cazurile în care există
suspiciuni de nereguli grave care nu au fost corectate de statele membre (de exemplu, de fraudă, de
corupție sau de conflicte de interese) sau în cazul unor încălcări grave ale obligațiilor prevăzute în
acordul de finanțare sau în contractul de împrumut.
În cele din urmă, Comisia este împuternicită să reducă în mod proporțional și să recupereze
sumele corespunzătoare sprijinului nerambursabil sau să solicite rambursarea anticipată a
împrumuturilor în cazurile de fraudă, de corupție, de conflicte de interese care afectează interesele
financiare ale Uniunii și care nu au fost corectate de statul membru și/sau în cazurile de încălcare
gravă a obligațiilor prevăzute în acordul de finanțare și/sau în contractul de împrumut (care includ
dubla finanțare).
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 2.30.
2.37 Deși instrumentul SURE a crescut expunerea nominală a bugetului UE la riscuri financiare prin
creșterea volumului împrumuturilor acordate de UE cu aproape 90 de miliarde EUR până la sfârșitul
lunii mai 2021, construcția acestuia a fost concepută astfel încât riscul pentru bugetul UE să fie
redus la minimum în practică.
Pe lângă garanțiile oferite de toate statele membre, există o serie de reguli prudențiale prevăzute de
Regulamentul SURE, cum ar fi: i) o limită de concentrare pentru cele mai mari trei împrumuturi, de
60 % din valoarea maximă acordată în cadrul SURE, ii) o expunere anuală maximă de 10 % (adică
plățile datorate în fiecare an nu depășesc 10 miliarde EUR) și iii) posibilitatea Comisiei de a reporta
împrumuturile pe care le-a contractat, în cazul în care acest lucru este necesar.
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2.39 Expunerea la risc anuală a bugetului UE pentru 2020 și 2021, astfel cum se explică la prezentul
punct, trebuie să se împartă în două componente: expunerea pentru care provizionarea este asigurată
printr-un fond de garantare (de exemplu, plățile legate de țări terțe) și expunerea fără
provizionare (de exemplu, plățile datorate de statele membre).
Totuși, aceste cifre includ riscul legat de expunerea față de țările terțe (3,1 miliarde EUR pentru
2020 și, respectiv, 3 miliarde EUR pentru 2021), care este suportat în primul rând de Fondul de
garantare pentru acțiuni externe.
2.40 Pe lângă consolidarea cadrului său de gestionare a riscurilor care decurg din diferitele surse de
datorii contingente, Comisia pune deja în aplicare o nouă strategie diversificată de finanțare, pentru
a răspunde în mod adecvat abordării mai exigente a finanțării instrumentului NGEU pe piețele de
capital2.
Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.37.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
2.42 Comisia precizează că majorările introduse prin bugetele rectificative în 2020 au urmărit, în
parte, să ofere un răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19, precum și să mobilizeze
o serie de instrumente speciale pentru a aborda alte provocări, în special în ceea ce privește migrația
și securitatea.
2.44 Comisia subliniază că raportul său intern privind cheltuielile aferente răspunsului imediat la
pandemia de COVID-19, care prezintă angajamentul în valoare de 12,9 miliarde EUR în cadrul
gestiunii directe și indirecte drept sumă care a fost pusă la dispoziție în scopuri legate de COVID-19
până la sfârșitul anului 2020, s-a limitat la programele și la instrumentele pentru care s-au făcut
angajamente, realocări și/sau consolidări în 2020 în scopul combaterii pandemiei de COVID-19. Prin
urmare, anumite angajamente, cum ar fi, de exemplu, cele marcate la rubrica 5, nu au fost incluse în
raport.
Începând cu prima jumătate a anului 2020, Comisia a început să urmărească la nivel intern fondurile
UE utilizate în scopul combaterii pandemiei de COVID-19, inclusiv pentru angajamentele deja
asumate.
2.45 Comisia subliniază că nivelul angajamentelor restante (RAL) crește întotdeauna dacă diferența
dintre nivelul angajamentelor și nivelul plăților este pozitivă și dacă aceasta nu este atenuată de
dezangajări. Nivelul plăților depinde de nevoile de cheltuieli ale programelor. Factorul principal îl
constituie punerea în aplicare de către statele membre a fondurilor în cadrul gestiunii partajate. De
asemenea, plățile depind de acordarea mijloacelor necesare în bugetele anuale de către autoritatea
bugetară.
În plus, Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.11.
2.46 Răspuns comun al Comisiei la punctele 2.46 și 2.47:
Comisia subliniază că întârzierile în ceea ce privește execuția descrise la acest punct nu se referă la
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
2
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Punerea în aplicare a programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, care a
demarat cu întârziere, înregistrează progrese satisfăcătoare.
A se vedea, de asemenea, răspunsurile Comisiei la punctele 2.17, 2.18 și 2.20.
2.48 În ceea ce privește riscul de întârziere în execuția fondurilor cu gestiune partajată în cadrul
CFM 2021-2027, Comisia face trimitere la răspunsul său la punctul 2.22.
În ceea ce privește riscul crescut datorat MRR, Comisia face trimitere la răspunsul său la punctul
2.33.
În plus, astfel cum a menționat în răspunsul său la punctele 2.19 și 2.26 și după cum a precizat CCE la
punctul 2.24, Comisia subliniază că întârzierile în ceea ce privește adoptarea legislației necesare și
absorbția lentă (și alte riscuri asociate) descrise la acest punct nu se referă la Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), având în vedere adoptarea unui regulament de tranziție
[Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020] și
extinderea programelor de dezvoltare rurală.
2.49 Comisia subliniază că, pentru a face față creșterii cuantumului datoriilor contingente (și a
riscului aferent la care este expus bugetul Uniunii), aceasta elaborează un nou instrument de
gestionare a riscurilor, care include, printre altele, instituirea unui Comitet director transversal la
nivelul direcțiilor generale pentru datoriile contingente3.
Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.37.
Recomandarea 2.1 – Raportarea cu privire la fondurile UE utilizate în scopuri legate de
COVID-19
Comisia acceptă parțial recomandarea.
Începând din 2021, Comisia va pune accentul pe redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și
își va îndeplini obligațiile de raportare, în special în ceea ce privește NextGenerationEU. Comisia
nu intenționează să elaboreze alte rapoarte cu privire la răspunsul imediat în plus față de rapoartele
deja existente privind diferitele instrumente.
Recomandarea 2.2 – Reducerea treptată a angajamentelor restante
Comisia acceptă recomandarea.
Comisia va monitoriza execuția bugetară și evoluția nivelului global al angajamentelor restante
(RAL), precum și factorii subiacenți aferenți. Comisia informează periodic Consiliul și
Parlamentul European cu privire la nevoile prognozate și la riscurile potențiale în viitor. Aceste
informații sunt incluse cu precădere într-un raport anual privind previziunile pe termen lung
pentru plățile de la bugetul UE. Comisia își pregătește previziunile pe baza unui set amplu de date
disponibile (execuția bugetară din anii precedenți, punerea în aplicare și cele mai recente evoluții ale
bugetului actual și nevoile viitoare prezentate în proiectul de buget pentru anul următor). În plus,
Comisia ia în considerare previziunile statelor membre privind punerea în aplicare a fondurilor
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structurale și de investiții europene (fondurile ESI), factorul principal care stă la baza estimărilor
globale privind plățile în temeiul CFM.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus o serie de măsuri de simplificare pentru a facilita și
pentru a accelera punerea în aplicare a politicii de coeziune. Deși majoritatea acestora au fost reținute
în cadrul acordului politic la care au ajuns colegiuitorii, Comisia regretă faptul că nu s-a aprobat
revenirea la regula privind dezangajarea n+2. În această etapă timpurie a noului ciclu bugetar,
Comisia consideră că efectele menținerii regulii privind dezangajarea n+3, împreună cu acordul
tardiv privind legislația care reglementează majoritatea fondurilor în gestiune partajată, precum și cu
accentul pe care îl pun autoritățile naționale pe punerea în aplicare a instrumentului
„NextGenerationEU” în următorii ani, având în vedere intervalul său de timp mai limitat, vor
conduce la menținerea tendinței de creștere nominală a RAL pe durata CFM 2021-2027.
În plus, Comisia reamintește, pe de o parte, faptul că adoptarea bugetului îi revine, în final,
autorității bugetare, ceea ce implică asigurarea unui nivel suficient al creditelor de plată, și, pe de
altă parte, faptul că punerea în aplicare, în special a fondurilor în gestiune partajată, este gestionată de
autoritățile naționale și depinde în mare măsură de normele stabilite de colegiuitori în actele de bază
relevante. În acest context, Comisia va continua să coopereze îndeaproape cu Parlamentul European
și cu Consiliul, precum și cu autoritățile naționale din statele membre.
Recomandarea 2.3 – Promovarea utilizării judicioase a fondurilor UE
Comisia acceptă recomandarea și a început deja să o pună în aplicare.
În ceea ce privește politica de coeziune în cadrul gestiunii partajate, Comisia oferă deja un sprijin
consultativ semnificativ statelor membre și va continua să o facă. În ceea ce privește riscurile
suplimentare care ar putea apărea în contextul crizei și al fondurilor suplimentare alocate statelor
membre, Comisia subliniază că a oferit un sprijin specific suplimentar autorităților de gestionare a
programelor pentru a aborda situația și că, în paralel, a colaborat cu autoritățile de audit pentru a
asigura o abordare solidă și armonizată în materie de audit. În pofida acestei situații, li s-a
transmis autorităților responsabile cu programele un mesaj clar potrivit căruia respectarea normelor
rămâne o condiție prealabilă.
Comisia continuă să evalueze cu atenție situația și posibilul impact al unei crize prelungite asupra
procesului de asigurare și oferă sprijin permanent tuturor autorităților responsabile cu programele
pentru a-și îmbunătăți capacitățile administrative.
În ceea ce privește FEADR, Comisia sprijină în continuare statele membre prin asistența tehnică
disponibilă în cadrul FEADR și al Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (NGEU), precum
și prin rețelele PAC existente și prin activitățile de consolidare a capacităților, inclusiv prin furnizarea
de orientări și prin diseminarea celor mai bune practici.
Comisia face trimitere la răspunsul său menționat la punctul 2.32.
În ceea ce privește MRR, care este cel mai important instrument nou de finanțare, beneficiarii sunt
statele membre care, la rândul lor, sunt principalele responsabile de buna utilizare a fondurilor - a
se vedea, de asemenea, punctul 2.33. Serviciile Comisiei au oferit orientări și au colaborat cu statele
membre pentru a institui sisteme solide de monitorizare și control.
Acest lucru s-a realizat în special prin orientări generale privind conceperea planurilor de redresare
și reziliență (PRR), care cuprind secțiuni dedicate controalelor și auditului, precum și monitorizării
punerii în aplicare, răspunsuri la întrebările specifice ale statelor membre, feedbackul pentru primele
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schițe sau proiecte ale sistemelor de monitorizare și de control și o listă de verificare în vederea
autoevaluării în ceea ce privește sistemele de control și de audit pentru statele membre.
Comisia va evalua în continuare sistemele de control descrise de statele membre în planurile lor
finale de redresare și reziliență. În cursul punerii în aplicare a mecanismului, Comisia poate iniția
controale și audituri și poate recupera fonduri în cazul în care statele membre își încalcă obligațiile
sau nu corectează toate neregulile grave.
Statele membre pot solicita, de asemenea, pe parcursul perioadei de punere în aplicare, sprijin tehnic
din partea Instrumentului de sprijin tehnic. În plus, funcționarii responsabili cu semestrul
european din statele membre vor fi în măsură să ofere asistență pe parcursul punerii în aplicare a
MRR.
În ceea ce privește SURE, Comisia a oferit sprijin consultativ statelor membre, implicându-se
împreună cu acestea din timp, la nivel tehnic, pentru a stabili ce cheltuieli ar fi eligibile pentru
finanțare din SURE, precum și costurile aferente, înainte de depunerea cererilor oficiale de
finanțare. Comisia monitorizează în mod regulat utilizarea împrumuturilor SURE prin
intermediul rapoartelor bianuale și, de asemenea, în cazul în care asistența financiară pentru
cheltuielile planificate a fost acordată ex ante, pe baza obligațiilor de raportare ale statelor membre.
Comisia a acordat atenție deficiențelor în materie de raportare ale statelor membre în vederea
îmbunătățirii calității informațiilor raportate. În cazul în care Comisia identifică potențiale
probleme legate de absorbție în statele membre, aceasta colaborează în mod bilateral cu statele
membre respective pentru a discuta posibilele soluții și pentru a se asigura că asistența financiară este
utilizată integral în mod corespunzător.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL ANUAL AL CURȚII DE
CONTURI EUROPENE
CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 – CAPITOLUL 3 – VENITURILE

INTRODUCERE
3.1. Comisia salută faptul că nu există erori semnificative în capitolul privind veniturile și că
sistemele examinate legate de venituri au fost, în general, eficace.
În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (RPT) și resursele proprii bazate pe taxa pe
valoarea adăugată (TVA), Comisia ia măsuri pentru a intensifica urmărirea subsecventă a punctelor
deschise de mult timp referitoare la RPT și pentru a retrage rezervele legate de TVA acolo unde este
posibil, precum și pentru a monitoriza deficiențele de contabilitate a resurselor proprii tradiționale
identificate în urma auditurilor CCE în Franța, Spania și Țările de Jos. Sumele nerecuperate din contul
B vor continua să fie monitorizate îndeaproape în toate statele membre. Deficiențele identificate de
CCE în Raportul său special nr. 4/2021 intitulat „Controalele vamale: armonizarea insuficientă
afectează interesele financiare ale UE” vor fi soluționate prin îmbunătățirea evaluării riscurilor și a
extragerii de date la nivelul UE, precum și prin dezvoltarea capacității de analiză comună. Se vor lua
măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor în ceea ce privește planificarea
inspecțiilor RPT, iar Comisia intenționează ca, pe lângă programul său obișnuit de inspecție, să
realizeze anual verificări documentare ale contabilității RPT. Se vor explora noi abordări și
instrumente de gestionare a riscurilor legate de comerțul electronic, iar strategia de asigurare a
respectării legislației privind subevaluarea va fi pusă în aplicare în conformitate cu hotărârea Curții de
Justiție în cauza împotriva Regatului Unit, termenul preconizat fiind începutul anului 2022.
În ceea ce privește resursele proprii bazate pe venitul național brut (VNB), Comisia întreprinde
acțiuni cuprinzătoare privind gestionarea globalizării incluzând activități de cercetare și dezvoltare
(CD) privind VNB, în scopul stabilirii resurselor proprii. Comisia consideră că acțiunile întreprinse
sunt proporționale prin echilibrarea asigurării deja obținute cu riscurile identificate pentru problemele
legate de globalizare.
EXAMINAREA UNOR ELEMENTE ALE SISTEMELOR DE CONTROL INTERN
3.8. În cursul inspecției sale privind RPT din martie 2021, Comisia a observat că nu s-au înregistrat
progrese reale în direcția remedierii deficiențelor din situațiile privind RPT din Țările de Jos.
Comisia este de părere că deficiențele menționate de CCE nu pun sub semnul întrebării eficacitatea
globală a sistemelor existente pentru protejarea intereselor financiare ale UE și ale statelor sale
membre în contextul resurselor proprii.
3.9. Comisia consideră că rezervele permit protejarea intereselor financiare ale UE și ale statelor sale
membre, astfel încât, în cazul în care este nevoie, țara în cauză să efectueze corecțiile necesare ale
datelor în conformitate cu legislația UE.
În cazul specific menționat de CCE, Comisia a trebuit să notifice o rezervă pentru a proteja interesele
financiare ale UE și ale statelor sale membre și să solicite prezentarea unei descrieri a procedurilor de
compilare a datelor VNB care să respecte Ghidul privind inventarul VNB convenit. Descrierea
revizuită a fost prezentată la 31 martie 2020, iar lucrările de verificare a acesteia se află într-un stadiu
avansat.
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3.10. Punerea în aplicare a SEC (Sistemul european de conturi naționale și regionale) 2010 a condus
la îmbunătățiri metodologice semnificative la nivelul conturilor naționale, fiind nevoie de o examinare
aprofundată din partea Comisiei. Acolo unde a fost necesar, s-au emis rezerve, iar datele VNB pentru
exercițiile începând cu 2010 au rămas deschise pentru eventuale modificări. Pentru a limita numărul
rezervelor referitoare la VNB, Comisia a introdus puncte de acțiune la începutul ciclului de
verificare, multe dintre acestea fiind deja puse în aplicare, și a emis rezervele menționate mai sus
numai cu privire la aspecte specifice. Eforturile în această direcție vor continua.
3.11. În cursul ultimului ciclu, Comisia a întreprins acțiuni cuprinzătoare privind gestionarea
globalizării incluzând activități de cercetare și dezvoltare privind VNB, în scopul stabilirii
resurselor proprii. În primul rând, Comisia a verificat dacă cheltuielile de cercetare și dezvoltare au
fost capitalizate în conturile naționale și evaluate în conformitate cu normele aplicabile. Acolo unde a
fost necesar, pentru unele țări s-au formulat rezerve specifice anumitor tranzacții. În al doilea rând,
Comisia a instituit un sistem de monitorizare și avertizare timpurie pentru a reflecta impactul pe care
îl are restructurarea semnificativă a întreprinderilor multinaționale asupra conturilor naționale. În al
treilea rând, în 2016, s-a lansat un program de control al întreprinderilor multinaționale, urmat de o
analiză aprofundată a unei selecții de întreprinderi multinaționale, neidentificându-se dovezi care să
indice vreo denaturare majoră a valorii adăugate. Pe baza acestor acțiuni, Comisia a emis o rezervă
transversală referitoare la globalizare începând cu 2018. Comisia consideră că acest calendar este
proporțional prin echilibrarea asigurării deja obținute cu riscurile identificate.
3.12. Comisia va continua să intensifice monitorizarea punctelor deschise referitoare la RPT,
acordând prioritate punctelor deschise de mult timp cu un potențial impact financiar. Numai în primul
trimestru al anului 2021 au fost închise 41 de puncte suplimentare (din 326). Cu toate acestea, ar
trebui subliniat faptul că accelerarea închiderii punctelor deschise depinde, de asemenea, de
cooperarea statelor membre.
Rezervele constituie o măsură de protecție menită să reducă riscul de prescriere a calculelor eronate
privind resursele proprii bazate pe TVA.
Comisia lucrează în strânsă colaborare cu statele membre, identificând în mod activ modalități de
soluționare a problemelor și luând măsuri ori de câte ori este posibil. Acest lucru se realizează în
conformitate cu procedurile Comisiei și cu legislația aplicabilă, cu scopul de a închide rezervele
nesoluționate.
Caseta 3.2. - Deficiențe persistente la nivelul sistemelor naționale de control pentru întocmirea
situațiilor privind RPT
Comisia va monitoriza problemele identificate de auditurile efectuate de CCE în Spania, Franța și
Țările de Jos în cadrul acțiunilor sale obișnuite întreprinse în urma constatărilor CCE și va solicita
acestor state membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a aborda și remedia deficiențele
identificate.
Acțiunile în urma constatărilor de audit ale CCE din Spania au fost demarate până acum, iar Țărilor
de Jos li s-a solicitat deja să ia măsuri de remediere. În cursul inspecției sale privind RPT din martie
2021, Comisia a observat că nu s-au înregistrat progrese reale în direcția remedierii deficiențelor din
situațiile privind RPT din Țările de Jos.
În cazul în care, într-un termen stabilit, nu se înregistrează progrese suficiente în direcția remedierii
deficiențelor contabile, serviciile Comisiei nu vor ezita să examineze dosarul în cadrul procedurii de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 258 din TFUE.

RO

RO

280
3.16. Comisia reamintește că gradul ridicat de apariție a unor deficiențe și gradul ridicat de
complexitate sunt caracteristice acestui tip cont. Comisia va continua să examineze contul B în cadrul
inspecțiilor sale RPT. De asemenea, programele pentru 2020/2021 privind inspecțiile RPT se
concentrează în special pe contabilitatea RPT pentru a respecta recomandarea pe care CCE a
formulat-o în anii precedenți.
3.17. Comisia monitorizează problemele identificate de CCE în Spania, Franța și Țările de Jos în
cadrul acțiunilor sale obișnuite întreprinse în urma constatărilor CCE și va solicita acestor state
membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a aborda și remedia deficiențele identificate. După cum
subliniază în mod corect CCE, Comisia a identificat deficiențe identice și similare, care vor fi
monitorizate, de asemenea, prin rapoartele sale de inspecție.
3.18. În ceea ce privește Raportul special nr. 04/2021 privind controalele vamale, Comisia face
trimitere la răspunsurile sale din raportul respectiv. Cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a
unei veritabile capacități de analiză și de coordonare la nivelul UE, Comisia a acceptat recomandarea.
Comisia va face propunerile necesare și va solicita sprijinul și, după caz, aprobarea statelor membre.
În ceea ce privește crearea unei funcții centrale, astfel cum s-a anunțat în Planul de acțiune vamală
al UE, Comisia intenționează să își consolideze capacitatea de analiză prin dezvoltarea unei
capacități de analiză comune.
3.19. Comisia recunoaște deficiențele identificate de CCE în Raportul său special nr. 04/2021 și face
trimitere la răspunsurile sale din raportul respectiv. Comisia va solicita sprijinul și, după caz,
aprobarea statelor membre pentru a pune în aplicare recomandările CCE.
Comisia intenționează să consolideze cadrul juridic, precum și să exploreze noi abordări și
instrumente pentru a gestiona riscurile legate de comerțul electronic și să își consolideze capacitatea
de analiză prin dezvoltarea unor capacități de analiză comune, creând astfel un centru de analiză al UE
pentru colectarea, analizarea și schimbul de date vamale esențiale.
Noua strategie de gestionare a riscurilor va promova o nouă abordare structurată a gestionării
riscurilor, care va include, printre altele, elemente pentru schimbul mai sistematic de informații
referitoare la operatorii de interes, aspecte legate de comerțul electronic, noi instrumente și practici
pentru a îmbunătăți analiza și gestionarea riscurilor și controalele aferente.
A se vedea, de asemenea, răspunsul la caseta 3.3.
Caseta 3.3
Potrivit evaluării Comisiei, strategiile de control ale statelor membre pentru abordarea riscului
de subevaluare sunt încă inadecvate.
Comisia este de acord cu CCE că interesele financiare ale UE nu au fost protejate în mod
corespunzător în trecut din cauză că strategiile de control în determinarea valorii în vamă ale statelor
membre s-au dovedit inadecvate. Cu toate acestea, inspecțiile de monitorizare efectuate de Comisie și
toate măsurile suplimentare luate în 2020 pentru a aborda riscurile de subevaluare la nivelul UE au dat
rezultate, Uniunea înregistrând în 2020 o scădere semnificativă a potențialelor pierderi de RPT
cauzate de subevaluare.
În plus, Comisia a luat măsuri suplimentare pentru cuantificarea pierderilor anterioare de RPT în
toate statele membre și le-a informat pe acestea din urmă cu privire la sumele lor preliminare
corespunzătoare pierderilor estimate de RPT.
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Activitatea cu privire la subevaluare va continua în viitor, iar Comisia, la momentul stabilirii
programului său anual de inspecții RPT pentru 2021, a analizat cu atenție riscurile de subevaluare
pentru comerțul electronic și transporturile cu valoare mică. Un audit-pilot privind comerțul
electronic este programat în două state membre. În funcție de rezultatele proiectelor-pilot, acesta ar
putea să se desfășoare în 2022.
RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE
3.20. Comisia recunoaște că, în Țările de Jos, contabilitatea RPT este o problemă care datează de
mult timp și că observații similare cu privire la fiabilitatea situațiilor conturilor A și B au fost
formulate anterior de către CCE și în rapoartele de inspecție ale Comisiei. Cu toate acestea, pentru
anul 2020, nu s-a putut realiza o evaluare adecvată a aspectelor contabile din Țările de Jos, întrucât
inspecția serviciilor Comisiei cu privire la contabilitatea RPT care era programată pentru 2020 a
trebuit amânată până în martie 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. Chestiunea este în curs de
monitorizare, iar raportarea cu privire la deficiențele persistente legate de contabilitatea RPT și
compilarea situațiilor privind RPT în Țările de Jos va avea loc în 2021.
3.21. A se vedea răspunsul Comisiei la caseta 3.3.
3.22. Comisia dorește să informeze că avizul avocatului general este prevăzut pentru
9 septembrie 2021. Prin urmare, este puțin probabil ca Curtea de Justiție să pronunțe o hotărâre în
cauza împotriva Regatului Unit mai devreme de 2022.

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI
3.23. Comisia va monitoriza problemele identificate în urma auditurilor efectuate de CCE în
Spania, Franța și Țările de Jos în cadrul acțiunilor sale obișnuite întreprinse în urma constatărilor
CCE și va solicita acestor state membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a aborda și remedia
deficiențele identificate.
Comisia este de părere că deficiențele menționate de CCE nu pun sub semnul întrebării eficacitatea
globală a sistemelor existente pentru protejarea intereselor financiare ale UE și ale statelor sale
membre în contextul resurselor proprii.
3.24. A se vedea răspunsul Comisiei la punctele 3.18 și 3.19.
3.25. Recomandarea 1 din Raportul anual pe 2018 al CCE
În opinia Comisiei, inspecțiile care vizează perioada 2017-2021 privind frauda legată de evaluarea
produselor textile și de încălțăminte (inclusiv inspecțiile de monitorizare), strategia de control al
taxelor antidumping, inclusiv privind sustragerea de la plata taxelor antidumping pentru panourile
solare, contabilitatea RPT și proiectele-pilot privind comerțul electronic și transporturile cu valoare
scăzută abordează cele mai mari riscuri actuale în materie de RPT.
Cu toate acestea, Comisia recunoaște că se mai pot aduce îmbunătățiri evaluării riscurilor pentru
planificarea inspecțiilor RPT, în special în ceea ce privește documentarea acestora. Prin urmare,
Comisia are în vedere elaborarea unor fișe de țară care să indice istoricul fiecărui stat membru în ceea
ce privește respectarea legislației în domeniul RPT. Compilarea indicatorilor de risc într-o fișă de țară
constând în una sau două pagini ar fi cu siguranță utilă și ar facilita evaluarea riscurilor pentru fiecare
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țară. Cu toate acestea, Comisia nu se așteaptă ca astfel de fișe de țară să modifice selecția aspectelor
care fac obiectul inspecțiilor sau a statului membru care urmează să fie inspectat.
În orice caz, Comisia va continua să examineze această chestiune și va ține seama de observațiile și
recomandările CCE pentru îmbunătățirea în continuare a evaluării riscurilor și a planificării
inspecțiilor RPT.
Recomandarea 2 din Raportul anual pe 2018 al CCE
Fiabilitatea contabilității RPT reprezintă principalul subiect de control în cadrul programelor de
inspecție privind RPT pentru anii 2020 și 2021. Până la sfârșitul anului 2021, Comisia intenționează
să finalizeze inspecțiile pe această temă în toate statele membre, deficiențele identificate urmând să
contribuie la evaluarea riscurilor pentru anii următori.
Recomandarea 3.1 – Revizuirea și actualizarea abordării de verificare în vederea reducerii
perioadei de timp în care datele referitoare la VNB rămân deschise
Comisia acceptă această recomandare.
Comisia este de părere că ciclul de verificare 2016-2019 a fost îmbunătățit în mod semnificativ, în
special prin utilizarea extinsă a verificărilor orizontale și a analizelor transnaționale, precum și prin
consolidarea verificării directe, ținând seama de recomandările anterioare ale CCE. Cu toate acestea,
Comisia, în colaborare cu Grupul de experți VNB, va continua să exploreze modalități de
îmbunătățire într-o mai mare măsură a procesului și de reducere a perioadei în care datele privind
VNB rămân deschise, acolo unde este fezabil.

Recomandarea 3.2 – Este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a aborda în mod
corespunzător impactul globalizării asupra VNB
a) Comisia acceptă această recomandare și consideră că o pune deja în aplicare în cooperare cu
statele membre care utilizează mecanismul rezervei referitoare la globalizare.
b) Comisia nu acceptă această recomandare. Comisia consideră că punerea în aplicare a rezervei
referitoare la globalizare începând cu anul 2018 este adecvată.
În cursul ultimului ciclu, Comisia a întreprins acțiuni cuprinzătoare privind gestionarea globalizării,
inclusiv în materie de cercetare și dezvoltare, în ceea ce privește VNB-ul utilizat pentru
stabilirea resurselor proprii, astfel cum se explică la punctul 3.11. În special, în 2016, s-a lansat un
program de control al întreprinderilor multinaționale, urmat de o examinare aprofundată a unei selecții
de întreprinderi multinaționale, neidentificându-se dovezi care să indice vreo denaturare majoră a
valorii adăugate. Comisia este de părere că, în ceea ce privește rezerva referitoare la VNB privind
globalizarea, calendarul este proporțional, având în vedere asigurarea deja obținută în acest sens cu
privire la riscurile identificate, evitând sarcina nejustificată asupra statelor membre. Rezerva
referitoare la globalizare în sine face trimitere la o metodologie statistică solidă. În plus, activitățile
care urmează să fie întreprinse de statele membre pentru a răspunde acestei rezerve referitoare la VNB
sunt bine definite și au fost discutate în cadrul Grupului de experți VNB.
Recomandarea 3.3 – Fiabilitatea situațiilor privind RPT din Țările de Jos
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează Țărilor de Jos.

RO

RO

283
A se vedea răspunsul la caseta 3.2.
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RĂSPUNSURILE ȚĂRILOR DE JOS LA RAPORTUL ANUAL AL CURȚII DE CONTURI EUROPENE PE 2020, CAPITOLUL
3 — VENITURI

Recomandarea 3.3 — Fiabilitatea situațiilor contabile ale Țărilor de Jos referitoare la resursele proprii
tradiționale
Acceptăm recomandările cu angajamentul că sistemele informatice ale Administrației Fiscale și Vamale din
Țările de Jos vor îndeplini cerințele în termenele stabilite.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE CONTRIBUȚIE LA RAPORTUL ANUAL PE 2020
„CAPITOLUL 4 – COMPETITIVITATE PENTRU CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ”
INTRODUCERE
4.1 În cadrul programului Orizont Europa, cel mai amplu program de cercetare și inovare la nivel
mondial, cu un buget de 95,5 miliarde EUR, Comisia își propune să valorifice experiența dobândită în
cadrul programului Orizont 2020 și va continua să pună în aplicare politica sa de simplificare. Printre
altele, va utiliza un model standard de acord de grant pentru toate programele de finanțare ale UE; va
utiliza pe scară largă opțiuni simplificate în materie de costuri (costuri unitare, rate forfetare și sume
forfetare) și sisteme simplificate de rambursare a costurilor în domeniile corespunzătoare și va pune în
aplicare un sistem de audit eficientizat.
REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
4.6 Rata de eroare raportată de CCE pentru anul 2020 este similară ratelor de eroare raportate în anii
trecuți (cu excepția Raportului anual pe 2018).
CCE estimează rata de eroare pe o bază anuală doar pentru corecțiile introduse de Comisie, ca urmare
a propriilor controale, până la lansarea auditului. Pe de altă parte, Comisia pune în aplicare o strategie
multianuală de control pentru cheltuielile din domeniul cercetării. Pe această bază, serviciile Comisiei
estimează o rată de eroare reziduală, care ia în considerare recuperările, corecțiile și efectele tuturor
controalelor și auditurilor efectuate pe parcursul perioadei de punere în aplicare a programului.
În acest sens, obiectivul Comisiei pentru Orizont 2020 este de a aduce rata de eroare sub sau cât mai
aproape de 2 % la încheierea programului, a se vedea răspunsul Comisiei la punctul 4.32.
4.7 Comisia recunoaște că, deși programul Orizont 2020 este mai simplu decât programul-cadru 7,
acesta face în continuare obiectul unor norme complexe. În ultimele etape ale programului
Orizont 2020, Comisia și-a intensificat eforturile de simplificare și a utilizat la scară mai largă
opțiunile simplificate în materie de costuri, cum ar fi finanțarea forfetară, consolidându-și
comunicarea cu beneficiarii și îmbunătățindu-și constant mecanismele de control. Orizont Europa va
face un pas înainte, bazându-se pe experiența dobândită în cadrul programului Orizont 2020.
4.8 Simplificarea constituie un efort continuu. Cu toate acestea, în pofida acțiunilor Comisiei axate pe
campanii de comunicare sistematice, pe scară largă și direcționate, rămân anumite tipuri de
beneficiari, precum întreprinderile mici și mijlocii și cele noi, care sunt mai expuse riscului de eroare.
4.10 Răspunsul la punctul 4.10 și la punctul 4.11
În cadrul strategiei sale cuprinzătoare de control, Comisia Europeană acordă o atenție deosebită
auditorilor contractați de beneficiari pentru certificarea declarațiilor de cheltuieli. Deși acești auditori
responsabili de certificare nu fac parte din structura Comisiei, ei joacă un rol important în cadrul
controlului său intern.
Comisia ia act de faptul că, în [10 din 14] cazuri de erori cuantificabile comise de beneficiari,
serviciile Comisiei nu aveau cunoștință de erori, întrucât auditorii contractați de beneficiari nu au
detectat erorile respective.
Observația CCE a fost abordată în rapoarte anterioare. În acest sens, Comisia a organizat o serie de
reuniuni adresate beneficiarilor și auditorilor contractați de beneficiari pentru a crește gradul de
sensibilizare cu privire la cele mai frecvente erori care decurg din auditurile efectuate asupra
beneficiarilor. Comisia a creat un curs de formare online pentru furnizorii de CFS (certificate
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referitoare la situațiile financiare). Pe lângă modelul explicativ pentru certificatele de audit
Orizont 2020, Comisia oferă feedback auditorilor contractați de beneficiari cu privire la erorile
identificate. În plus, este important de subliniat că, deși auditorii contractați de beneficiari nu
identifică fiecare eroare din declarațiile de cheltuieli, aceștia joacă un rol important în reducerea ratei
globale de eroare.
4.12 Deși costurile unitare utilizate în cadrul programului Orizont 2020 s-au dovedit a fi mai puțin
expuse riscului de eroare, Comisia monitorizează îndeaproape implementarea costurilor unitare și a
altor opțiuni simplificate în materie de costuri.
4.13 Orizont 2020 a reprezentat un pas înainte în simplificarea și armonizarea regulilor de rambursare
a costurilor suportate. Cu toate acestea, costurile cu personalul au rămas principala sursă de erori.
Aceasta pare să fie, cel puțin în parte, o consecință logică a faptului că respectivele costuri cu
personalul reprezintă cea mai mare pondere din costurile totale declarate de beneficiarii programului
Orizont 2020.
Pentru actualul CFM (2021-2027), care include programul Orizont Europa, Comisia a stabilit un
model de acord de grant corporativ care prevede o metodă foarte simplă pentru imputarea costurilor
cu personalul pe baza unui calcul al tarifului zilnic (costuri anuale cu personalul pe persoană
împărțite la 215).
Conceptul de ore productive și diferitele metode prescriptive, care s-au dovedit a fi expuse riscului de
eroare în cadrul programului Orizont 2020, vor fi eliminate în cadrul programului Orizont Europa.
4.14 În pofida unor orientări clare privind utilizarea tarifului „orar anual” unic (calculat pentru
întregul exercițiu financiar), beneficiarii au comis în continuare erori. După cum s-a menționat deja
mai sus (a se vedea răspunsul la punctul 4.13), costurile cu personalul în cadrul programului Orizont
Europa vor fi calculate pe baza unei formule tarifare zilnice, pe an calendaristic. Utilizarea ultimului
exercițiu financiar închis va fi eliminată în cadrul programului Orizont Europa.
4.15 Comisia a instituit un nou sistem de declarare a costurilor salariale anuale în cadrul programului
Orizont Europa (a se vedea răspunsul la punctul 4.13).
4.17 Comisia a simplificat cerințele formale ale programului Orizont Europa referitoare la
înregistrarea timpului de lucru pentru costurile cu personalul aferente proiectului. Cu toate acestea,
pot apărea în continuare deficiențe în ceea ce privește înregistrarea timpului de lucru în cazul
granturilor din cadrul programului Orizont 2020, după cum arată exemplele raportate de CCE.
Deficiențele constatate nu au avut întotdeauna un impact financiar material (de exemplu, pe foaia de
pontaj lipsește semnătura). În astfel de cazuri, Comisia emite o recomandare pentru beneficiar și, dacă
este necesar, aplică corecții.
4.18 Cazurile detectate de CCE în legătură cu observațiile raportate în acest capitol vor fi monitorizate
în mod corespunzător de către Comisie.
4.19 Răspunsul la punctul 4.19 și la punctul 4.20
În pofida orientărilor detaliate disponibile, beneficiarii presupun în mod eronat că toate persoanele pe
care le angajează pentru a lucra în cadrul acțiunii pot fi declarate în mod automat drept costuri cu
personalul. Costurile pot fi declarate la rubrica costuri cu personalul numai în cazul în care relația
contractuală și acordurile de lucru dintre consultantul extern și beneficiar îndeplinesc condițiile
acordului de grant Orizont 2020 (persoane fizice care lucrează în baza unui contract direct).
Caseta 4.3 – Exemplu de costuri de subcontractare declarate drept costuri directe cu personalul,
care generează costuri indirecte neeligibile
Comisia va urmări îndeaproape cazul raportat de CCE, care se datorează unei declarări greșite a
costurilor de subcontractare drept costuri cu personalul.
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După cum a recunoscut CCE, introducerea în cadrul programului Orizont 2020 a unei rate forfetare
unice pentru costurile indirecte a fost una dintre principalele măsuri de simplificare aplicate unui grup
de costuri directe eligibile (inclusiv costurile cu personalul).
Prin urmare, eligibilitatea costurilor indirecte depinde exclusiv de eligibilitatea costurilor directe
cărora li se aplică rata forfetară. Costurile indirecte reale ale beneficiarului sunt irelevante și, chiar
dacă beneficiarul nu ar avea niciun cost indirect real, prin aplicarea ratei forfetare acesta ar avea totuși
dreptul la contribuția UE corespunzătoare.
4.21 Diferența dintre subcontractarea sarcinilor care decurg dintr-o acțiune și furnizarea de „alte
bunuri și servicii” este explicată în mod clar în Modelul adnotat de acord de grant Orizont 2020.
Această diferență este evidențiată în toate campaniile de comunicare relevante din cadrul
Orizont 2020.
EXAMINAREA INFORMAȚIILOR
ENTITĂȚILE AUDITATE

PRIVIND

REGULARITATEA

FURNIZATE

DE

Răspunsul la punctul 4.24 și la punctul 4.25:
Comisia a luat act de rezultatele activității CCE, astfel cum au fost prezentate în rapoartele anuale pe
2018 și 2019. Aceasta subliniază faptul că o serie de cazuri identificate de CCE ca nefiind fiabile au
avut un impact financiar fie necuantificabil, fie nesemnificativ. În plus, pentru unele dintre aceste
cazuri, metodologia utilizată de CCE pentru reefectuarea acestor audituri a fost diferită de cea utilizată
de Comisie.
Cu toate acestea, Comisia a luat măsuri concrete pentru a îmbunătăți calitatea auditurilor sale.
Comisia ia act de faptul că CCE recunoaște îmbunătățirile aduse procesului de audit ca urmare a
acestor acțiuni.
4.27 Comisia monitorizează cazurile semnalate de Curtea de Conturi Europeană.
În ceea ce privește auditurile externalizate, CAS (Serviciul de audit comun) nu efectuează în mod
sistematic o revizuire detaliată a documentelor de lucru ale auditului întocmite de societățile de audit
externe. Acest fapt ar diminua eficiența externalizării. Cu toate acestea, auditorii externi confirmă în
mod explicit în raportul de audit că testele au fost efectuate în conformitate cu programul indicativ de
audit (inclusiv eșantionarea). În locul unei revizuiri sistematice a documentelor de lucru, în cazul în
care există îndoieli sau discuții, Comisia solicită informații suplimentare și documente justificative din
partea societăților de audit. Acest aspect a fost demonstrat CCE cu exemple concrete.
În ceea ce privește auditurile interne, activitatea de audit a auditorului principal este
verificată/revizuită în detaliu de un al doilea auditor (principiul celor „patru ochi”). Ambii auditori
confirmă în mod explicit în raportul de audit că testele au fost efectuate în conformitate cu programul
indicativ de audit (inclusiv eșantionarea).
Răspunsul la punctul 4.28 și la punctul 4.29:
În ceea ce privește calcularea ratei de eroare și majorarea acesteia, Comisia ia act de faptul că CCE nu
a identificat nicio diferență semnificativă în ceea ce privește reefectuarea calculelor. Acest fapt oferă
asigurări nu numai în ceea ce privește corectitudinea calculelor, ci și în ceea ce privește metodologia
utilizată pentru calcularea ratei de eroare majorate.
În plus, Comisia ia act de faptul că CCE recunoaște eforturile depuse pentru a cuantifica impactul
cazurilor specifice identificate de CCE asupra ratei de eroare multianuale. Aceasta a fost o provocare
semnificativă, deoarece nu toate constatările CCE au putut fi cuantificate pe deplin. Având în vedere
că erorile necuantificate identificate de CCE nu sunt incluse în calculele ratei de eroare, Comisia
consideră că rata de eroare multianuală nu este subestimată.
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În concluzie, pe baza metodologiei sale revizuite și a revizuirii limitate de către IAS (Serviciul de
Audit Intern) a calculării ratei de eroare pentru Orizont 2020, Comisia consideră că rata de eroare
multianuală, astfel cum este prezentată în raportul anual de activitate, reprezintă în mod fidel și sub
toate aspectele semnificative nivelul real de eroare din cadrul programului.
4.30 Comisia salută observația CCE conform căreia rapoartele anuale de activitate examinate oferă o
evaluare corectă a gestiunii financiare a direcțiilor generale și a agențiilor executive respective în ceea
ce privește regularitatea operațiunilor subiacente.
4.32 Comisia nu emite rezerve pentru programul Orizont 2020, deoarece organismele de punere în
aplicare depun eforturi pentru a oferi o asigurare rezonabilă cu privire la un risc de eroare (pe
parcursul perioadei de cheltuieli multianuale), pe bază anuală, în intervalul 2-5 %. Scopul final
rămâne, totuși, atingerea unui nivel rezidual de eroare cât mai apropiat de 2 % la închiderea
programului, odată ce a fost luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, corecțiilor și
măsurilor de recuperare.
4.35 Comisia s-a angajat să pună pe deplin în aplicare recomandările Serviciului de Audit Intern în
timp util.
Numărul de recomandări deschise la care face referire CCE este legat de rapoartele de audit emise de
auditorul intern. În acest sens, DG RTD a aprobat deja un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a
acestora.
La sfârșitul anului 2020, DG RTD avea doar 2 recomandări deschise. 20 de recomandări suplimentare
au fost transmise către DG RTD în ianuarie 2021.
4.36 Recomandarea adresată INEA (Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele) a condus la stabilirea
unui plan de acțiune. Măsurile corective au fost puse în aplicare integral și în timp util în 2021, iar
IAS consideră că riscul subiacent a fost abordat.
4.37 Comisia consideră că riscul unei eventuale subevaluări a ratei de eroare este acoperit și că riscul
la momentul plății cumulat cu riscul la închidere dezvăluite în AMPR (raportul anual privind
gestiunea și performanța) sunt reale.
CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI
4.38 Rata de eroare estimată raportată de CCE, calculată anual, este un indicator al eficacității
execuției cheltuielilor UE. După cum s-a menționat anterior, rata de eroare în 2020 raportată de CCE
(3,9 %) este similară ratelor de eroare raportate în anii trecuți (cu excepția anului 2018).
În același timp, Comisia pune în aplicare o strategie de control prin audit multianual ex post pentru
cheltuielile consacrate cercetării. Pe această bază, serviciile Comisiei estimează o rată de eroare
reziduală, care ia în considerare recuperările, corecțiile și efectele tuturor controalelor și auditurilor
efectuate de acestea în perioada de punere în aplicare a programului.
4.39 Comisia a estimat impactul observațiilor CCE în rapoartele anuale anterioare, care a fost luat în
considerare pentru rata de eroare pentru 2020 raportată în cadrul rapoartelor anuale de activitate.
Comisia salută recunoașterea de către CCE a acțiunilor întreprinse de Comisie pentru a îmbunătăți
calitatea auditurilor sale ex post. În același timp, Comisia își va continua măsurile specifice (formarea
auditorilor, campanii de comunicare etc.) în vederea realizării unor îmbunătățiri.
Recomandarea 4.1
Comisia acceptă recomandarea.
Comisia se angajează să crească nivelul de detectare și de corectare a erorilor comise de beneficiari
atunci când aceștia solicită rambursarea costurilor suportate.
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În acest sens, Comisia va revizui domeniul de aplicare al certificatelor privind situațiile financiare în
cadrul actualei strategii de control și pentru Orizont Europa.
Recomandarea 4.2
Comisia acceptă recomandarea.
În prima jumătate a anului 2021, Comisia și-a intensificat campania de comunicare privind normele
de finanțare, acordând o atenție deosebită celor mai recurente erori identificate în auditurile ex post.
În plus, Comisia va furniza în continuare orientări specifice auditorilor, atât interni, cât și externi,
precum și beneficiarilor, sub formă de formare, campanii de comunicare, orientări scrise etc.
Recomandarea 4.3
Comisia acceptă recomandarea și ia act de faptul că CCE recunoaște acțiunile întreprinse de Comisie
pentru a îmbunătăți calitatea auditurilor sale ex post. În același timp, Comisia își va continua măsurile
specifice (formarea auditorilor, campanii de comunicare etc.) în vederea realizării unor îmbunătățiri.
Strategia de audit ex post a Comisiei în cadrul programului Orizont Europa se va baza pe experiența
dobândită în cursul punerii în aplicare a actualei strategii pentru Orizont 2020 și pe observațiile
formulate de Curtea de Conturi Europeană cu privire la aceasta.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 – CAPITOLUL 5 – COEZIUNE
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

INTRODUCERE
5.4. A treia liniuță – Ca parte a abordării sale în două etape care implică examinarea
documentară sistematică și auditurile la fața locului bazate pe riscuri, Comisia efectuează
anual o actualizare a evaluării sale a riscurilor pentru a stabili ce autorități de audit și
programe vor face obiectul unor audituri la fața locului sau al unei examinări
documentare suplimentare extinse. Obiectivul principal al acestor audituri este de a oferi o
asigurare rezonabilă că nicio deficiență gravă a sistemului nu a rămas nedetectată sau
neraportată de către statele membre și că opiniile de audit raportate și ratele de eroare
reziduală sunt fiabile. Atunci când se consideră necesar, Comisia aplică corecții financiare
suplimentare pentru ca rata de eroare reziduală a programelor în cauză să fie mai mică de
2 %.
REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI
ALTE MECANISME DE GUVERNANȚĂ
5.14. Comisia ia notă de nivelul de eroare calculat de CCE, care s-a mai îmbunătățit
comparativ cu anii anteriori. Comisia va monitoriza toate erorile constatate de CCE și va
solicita corecții financiare suplimentare, în măsura în care este oportun și posibil din punct de
vedere juridic.
Comisia face referire, de asemenea, la estimarea sa privind nivelul de eroare, inclusiv la
riscurile maxime (scenariile cele mai pesimiste) prezentate în rapoartele anuale de
activitate pe 2020 ale DG REGIO și DG EMPL, care rezultă dintr-o analiză detaliată a
situației fiecărui program și nu din extrapolarea erorilor la nivelul celor 418 programe.
Comisia constată că estimarea sa se încadrează în intervalul calculat de CCE și consideră că
evaluarea sa detaliată reflectă o estimare rezonabilă și corectă a ratelor de eroare pentru
fiecare program și, în mod cumulativ, pentru toate programele.
5.15. Comisia subliniază importanța activității autorităților de audit în ceea ce privește
detectarea erorilor, care a condus la corecții financiare semnificative și la retrageri înainte de
prezentarea către Comisie a conturilor pentru 2018 - 2019. Activitățile de audit amănunțite
realizate de autoritățile de audit la închidere și până la închidere au condus, de asemenea, la
corecții financiare semnificative pentru perioada de programare 2007-2013.
Prin auditurile lor constând în peste 11 000 de operațiuni sau părți de operațiuni desfășurate
în cadrul politicii de coeziune, autoritățile de audit au raportat o rată de eroare
extrapolată de peste 2 % pentru aproximativ o treime dintre programe, demonstrându-și
astfel capacitatea de detectare (fără a aduce atingere altor programe în care rata a fost sub
2 %). Comisia este de acord că unele erori au rămas nedetectate sau nu au fost luate în
considerare în mod corespunzător în calculul ratei de eroare raportate. Comisia lucrează în
permanență cu autoritățile de audit în cauză pentru îmbunătățirea capacității lor de detectare
și a înțelegerii normelor aplicabile.

RO

RO

291
5.16. În 2020, autoritățile de audit au raportat pentru al treilea an nereguli constatate în
cadrul auditurilor operațiunilor (peste 6 600 de nereguli) pe care le-au efectuat urmând o
tipologie comună convenită cu Comisia și împărtășită în rândul statelor membre.
Majoritatea neregulilor identificate de autoritățile de audit și de Comisie se referă la aceleași
categorii principale: cheltuielile neeligibile, achizițiile publice, pista de audit și ajutorul de
stat. Acestea corespund, de asemenea, celor mai frecvente tipuri de nereguli identificate de
CCE pentru constatările sale suplimentare de audit, astfel cum se indică în caseta 5.2.
Aceasta arată că autoritățile de audit detectează diferitele tipuri de nereguli care contribuie la
rata de eroare, dar nu pe deplin în toate cazurile. Comisia va întreprinde acțiuni de
urmărire în cazul tuturor erorilor raportate de CCE și va aplica, dacă este necesar și
posibil din punct de vedere juridic, corecții financiare. Comisia observă că, în unele cazuri,
normele naționale sau regionale aplicate cheltuielilor din cadrul programelor cofinanțate
din fondurile ESI sunt mai severe decât cele prevăzute în legislația națională pentru
cheltuieli similare finanțate la nivel național. Prin urmare, aceste cerințe suplimentare pot fi
văzute ca un exemplu de suprareglementare, ele constituind o sarcină administrativă și o
sursă de complexitate inutile și autoimpuse pentru cheltuielile finanțate prin Fondul de
coeziune.
5.17. Comisia este de acord că prima linie de apărare împotriva erorilor o constituie
controalele de gestiune și că acestea ar trebui să fie mai eficace în prevenirea și detectarea
erorilor în primă instanță.
Comisia a transmis statelor membre orientări actualizate pentru perioada de programare
2014-2020, care, împreună cu utilizarea impusă a opțiunilor simplificate în materie de
costuri, vizează îmbunătățirea în continuare a eficienței controalelor de gestiune. Acest lucru
depinde totuși de personalul disponibil pentru a face față creșterii cuantumului cheltuielilor
declarate și de stabilitatea necesară a personalului cu experiență din administrațiile în
cauză.
Comisia ia măsuri de prevenire pentru a aborda cele mai frecvente erori și solicită măsuri
de remediere imediat ce sunt detectate deficiențe. Ea asigură o monitorizare atentă pentru
a verifica dacă măsurile respective sunt puse în aplicare în mod eficace și în timp util pentru
a remedia sistemul și a atenua orice risc pentru cheltuielile viitoare. Măsurile de remediere
solicitate includ îmbunătățirea instrumentelor metodologice, recrutarea de personal
suplimentar, inclusiv experți, organizarea de activități de formare privind instrumentele
recent dezvoltate sau privind interpretarea corectă a celor mai frecvente erori, îmbunătățirea
calității procedurilor de selecție sau a controalelor de gestiune pentru a elimina neregulile.
În plus, tipologia constatărilor de audit raportate an de an autorităților de management de
către autoritățile de audit ar trebui să le permită acestora să integreze sursele cele mai
frecvente ale erorilor în evaluările lor de risc și să își adapteze în consecință abordările și
instrumentele în materie de controale de gestiune. Pentru ca aceste controale de gestiune să
fie mai eficiente și mai bine orientate în perioada de programare 2021-2027, Comisia a
propus colegiuitorilor ca verificările să se bazeze pe riscuri pentru a concentra mai bine
resursele administrative disponibile asupra surselor de eroare vizate. Acest lucru necesită o
definire atentă și o ajustare continuă a metodelor de gestionare a riscurilor de către
autoritățile de management, pe baza tuturor rezultatelor anterioare de control și audit
disponibile.
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5.20. În ceea ce privește erorile detectate de CCE, Comisia va întreprinde acțiunile de
urmărire subsecvente care se impun și va lua măsurile pe care le consideră necesare.
Caseta 5.4
Comisia consideră că operațiunile sunt descrise în mod specific ca o acțiune de tip
„Stimulente pentru contracte temporare pentru persoanele cu handicap” care urmează să fie
sprijinită în cadrul obiectivului specific din programul operațional. De asemenea, Comisia
consideră că operațiunile selectate, așa cum au fost planificate inițial, contribuie la
obiectivele programului și respectă criteriile de selecție.
Formarea la locul de muncă poate fi admisă în cadrul acestor măsuri de ocupare a forței de
muncă și contribuie la rezultatele preconizate care se încadrează la „Dezvoltarea
competențelor sau a calificărilor profesionale prin experiență profesională pentru grupurile
fără experiență sau cu puțină experiență”.
5.22. Comisia va urmări acțiunile întreprinse de autoritățile responsabile cu programele
respective. Eligibilitatea este evaluată în ultimă instanță la închidere, în conformitate cu
RDC. Prin urmare, programul poate înlocui încă împrumuturile neeligibile, iar serviciile
Comisiei vor evalua eligibilitatea tuturor împrumuturilor declarate la închiderea programului.
5.23. De la introducerea opțiunilor simplificate în materie de costuri, Comisia a depus
eforturi intense în vederea utilizării acestora pe scară tot mai largă și consideră că eforturile
au dat deja roade.
Comisia va continua să promoveze în mod activ utilizarea opțiunilor simplificate în materie
de costuri în perioada de programare 2021-2027, dat fiind că acestea au fost consolidate și
mai mult în Regulamentul privind dispozițiile comune recent adoptat [Regulamentul
(UE) 2021/1060], pentru a reduce sarcina administrativă asupra beneficiarilor, a promova
orientarea către rezultate și a reduce în continuare riscul de erori.
5.24. Răspunsul comun al Comisiei la punctele 5.24 - 5.26:
Conform RDC, nu există nicio legătură directă între contribuția din fonduri la un program
operațional și finanțarea unei operațiuni specifice. În consecință, nu există, în principiu,
nicio corespondență directă între metodele aplicate la nivel național pentru determinarea
costurilor eligibile ale beneficiarilor pentru rambursarea operațiunilor specifice și metodele
de calcul aplicate între statul membru și Comisie pentru a determina valoarea cheltuielilor
eligibile în vederea primirii contribuției din fondurile ESI.
O metodă de ajustare este prevăzută în mod explicit în regulamentul delegat în aplicarea
articolului 14 alineatul (1) din regulamentul FSE, iar Comisia a solicitat deja autorităților
programului să ajusteze opțiunile simplificate în materie de costuri, astfel încât un astfel de
dezechilibru să nu se repete în exercițiile financiare următoare.
5.29. Răspunsul comun al Comisiei la punctele 5.29 și 5.30:
Comisia observă că, în ultimii ani, erorile legate de ajutoarele de stat identificate de
autoritățile statelor membre și de Comisie sunt în continuare mai puțin frecvente, fapt
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demonstrat de tipologia comună a erorilor convenită cu autoritățile de audit (cu toate
acestea, impactul lor poate fi ridicat dacă se constată că o operațiune este complet neeligibilă
din cauza faptului că efectul stimulativ nu a fost respectat, așa cum s-a întâmplat, de exemplu,
în anii precedenți din cauza unei legi naționale neconforme privind ajutoarele de stat,
corectată de atunci în mod corespunzător).
Pentru cel mai recent exercițiu financiar, 2019-2020, doar 3 % dintre constatările
identificate de statele membre și 4 % dintre cele identificate de Comisie se refereau la
ajutoare de stat.
Comisia continuă să pună în aplicare măsurile concepute în temeiul planului său de acțiune
în domeniul ajutoarelor de stat identificând și difuzând bune practici și oferind formare
tuturor părților interesate ale fondurilor ESI.
5.31. Achizițiile publice rămân o sursă importantă de erori constatate și raportate de
autoritățile de audit. Mai mult de jumătate dintre erorile constatate chiar de Comisie în urma
auditurilor sale de conformitate au fost în acest domeniu, ceea ce înseamnă că trebuie
întreprinse acțiuni continue pentru a se asigura că beneficiarii (autoritățile contractante) și
autoritățile responsabile de programe îmbunătățesc respectarea acestor norme complexe.
Comisia continuă să își pună în aplicare în mod sistematic planul de acțiune în domeniul
achizițiilor publice, ajutând astfel administratorii și beneficiarii fondurilor ESI să își
îmbunătățească în continuare practicile privind achizițiile publice, precum și capacitatea
administrativă aferentă. Având în vedere acest obiectiv, DG REGIO și DG EMPL au
organizat în decembrie 2020 împreună cu autoritățile de audit un atelier axat cu precădere pe
constatările de audit ale Comisiei privind achizițiile publice și pe modul în care schimbul
de experiență între auditori poate contribui la procesul de învățare din experiență, evitând pe
viitor constatări de audit recurente privind achizițiile publice. De asemenea, Comisia și
colegii din OCDE au organizat, în cadrul reuniunii tehnice, o prezentare destinată
autorităților de audit, explicând potențialul achizițiilor publice ca instrument strategic de
politică pentru a crește și mai mult gradul de conformitate și nivelul de performanță în
punerea în aplicare a proiectelor din cadrul programelor finanțate din fondurile ESI.
5.32. Comisia va urmări cazurile care au rămas nedetectate și va aplica corecțiile financiare
suplimentare necesare atunci când se aplică condițiile relevante.
5.33. Comisia subliniază orientările referitoare la corecția financiară a erorilor privind
achizițiile publice, care au fost actualizate în 2019 pentru a oferi o abordare armonizată
autorităților responsabile de programe ale Comisiei și ale statelor membre atunci când
soluționează neregulile în materie de achiziții publice [Decizia C (2019) 3452]. Aceste
orientări vizează instituirea unei practici omogene de punere în aplicare și a unui
tratament egal între statele membre. Comisia constată că statele membre au detectat și au
raportat toate erorile cuantificate în acest domeniu, cu excepția uneia, ceea ce indică o bună
capacitate globală de detectare a erorilor în materie de achiziții publice.
5.36. În ceea ce privește erorile detectate de CCE, Comisia va întreprinde acțiunile de
urmărire subsecvente care se impun și va lua măsurile pe care le consideră necesare.
5.37. Răspunsul comun al Comisiei la punctele 5.37 și 5.38:
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În cadrul gestiunii partajate, autoritățile de management controlează cheltuielile declarate
de beneficiari în primă instanță, iar autoritățile de audit efectuează audituri de nivelul doi
pentru a analiza calitatea controalelor de gestiune. În 2020, Comisia a continuat să coopereze
în mod constant și intens cu autoritățile de audit ale programului pentru a asigura un cadru
de control consecvent și robust, inclusiv în condiții de restricții practice pentru audituri în
contextul pandemiei, și pentru a îmbunătăți calitatea activității de asigurare, după caz,
consolidând capacitățile de detectare și de corecție necesare. După cum s-a indicat în
rapoartele anuale de activitate ale DG REGIO și DG EMPL, Comisia a identificat deficiențe
și a solicitat îmbunătățiri în special în cazul a 17 autorități de audit sau organisme
responsabile cu auditurile din 116 autorități de audit.
5.40. Comisia consideră că are o asigurare rezonabilă cu privire la activitatea majorității
autorităților de audit, cu excepția unei minorități care necesită îmbunătățiri majore ale
capacităților lor de audit pentru a remedia deficiențele constatate (a se vedea răspunsul
Comisiei la punctele 5.37 și 5.38 de mai sus). S-au realizat îmbunătățiri concrete pe baza
măsurilor de remediere vizate recomandate în mai multe cazuri, inclusiv pentru
organismele care efectuează audituri pentru autoritățile de audit din Franța, Polonia și
Portugalia, astfel cum este ilustrat în rapoartele anuale de activitate respective.
Într-adevăr, Comisia evaluează fiabilitatea autorităților de audit nu numai pe baza ratelor
de eroare recalculate (care pot fi influențate de erori individuale care au un impact statistic
important), ci și pe baza unui număr de criterii care, dacă nu sunt evaluate în mod
satisfăcător, reflectă prezența unor deficiențe sistemice în activitatea lor și în sistemele de
control. După caz, Comisia recalculează ratele de eroare raportate de autoritățile de audit pe
baza tuturor informațiilor disponibile și raportează aceste rate în rapoartele anuale de audit
respective. Comisia continuă să colaboreze cu autoritățile de audit în cauză în vederea
îmbunătățirii într-o și mai mare măsură a controalelor efectuate de acestea, în special pentru a
detecta în mod corespunzător tipurile de erori identificate de CCE sau de Comisie în urma
auditurilor de reverificare. În plus, Comisia asigură o cooperare continuă solidă cu toate
autoritățile de audit. Aceasta include schimbul de instrumente de audit comune, cum ar fi liste
de verificare detaliate, schimbul de bune practici între colegi și o dezvoltare profesională
continuă a personalului autorităților programului.
5.42. Lipsa informațiilor justificative sau a documentației continuă, într-un anumit număr de
cazuri, să fie o deficiență detectată în auditurile de conformitate ale Comisiei.
După cum a specificat în răspunsul său la punctul 5.40, Comisia conlucrează în permanență
cu autoritățile de audit pentru a consolida capacitatea acestora de a preveni și a corecta
erorile, de a-și documenta mai bine activitatea de audit și, prin urmare, de a contribui la
procesul de asigurare.
O ilustrare a acestei cooperări o reprezintă eforturile coordonate pe care Comisia le-a depus
împreună cu autoritățile de audit în 2019 și 2020, cu sprijinul și expertiza CCE, pentru a
îmbunătăți documentația de audit (chiar și atunci când nu există constatări de audit) și pentru
a asigura o examinare corespunzătoare și documentată a calității constatărilor de audit (a se
vedea „Documentul de reflecție privind documentația de audit” elaborat în comun de un
grup de lucru format din autorități de audit și reprezentanți ai Comisiei, astfel cum este
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prezentat în raportul anual pe 2019 al CCE în caseta 5.8). Comisia va continua să promoveze
bunele practici raportate în acest document de reflecție comun.
5.45. Comisia are toleranță zero față de fraudă. În 2020, au fost luate mai multe inițiative
pentru punerea în aplicare a strategiei antifraudă a Comisiei, precum și a strategiei comune
antifraudă elaborate de DG REGIO, DG EMPL și DG MARE.
5.46. Comisia consideră că listele de verificare utilizate pentru auditul operațiunilor ar trebui
să indice dacă a fost identificată o suspiciune de fraudă.
Comisia constată că autoritățile de audit asigură o verificare specifică a funcționării eficiente
a cerinței-cheie 7 (Punerea în aplicare eficientă a unor măsuri antifraudă proporționale) prin
audituri de sistem caracteristice, utilizând liste de verificare specifice. În cadrul strategiei
comune antifraudă, DG REGIO și DG EMPL au adăugat în aprilie 2021 o trimitere la
Sistemul de gestionare a neregulilor (IMS) în aceste liste de verificare a auditului, având ca
scop asigurarea unor mecanisme clare de raportare atât a suspiciunilor de fraudă, cât și a
deficiențelor controlului.
În ambele cazuri menționate de CCE, autoritățile statelor membre în cauză și-au corectat între
timp greșeala inițială și au raportat cazurile de nereguli și posibilele fraude în IMS.
5.49. În temeiul gestiunii partajate a programelor din politica de coeziune, punerea în
aplicare a operațiunilor din cadrul programelor, inclusiv contabilitatea, este
responsabilitatea statelor membre. Într-adevăr, autoritățile de management efectuează
controale de gestiune a cheltuielilor anuale până la pregătirea conturilor anuale. Autoritățile
de audit efectuează audituri ale operațiunilor (aproape 11 000 de operațiuni sau părți de
operațiuni auditate pentru exercițiul financiar 2018-2019). O parte dintre aceste verificări și
audituri pot avea ca rezultat aplicarea de către statul membru a dispozițiilor articolului 137
alineatul (2) (neincluzând cheltuielile în conturi până când nu se confirmă legalitatea și
regularitatea acestor cheltuieli declarate în cursul anului). Aceasta înseamnă că astfel de
cheltuieli sunt excluse de la acceptarea conturilor și de la plata soldului de către Comisie.
Sumele în curs de evaluare sunt într-adevăr codificate în sistemele contabile ale
autorităților de certificare a programelor și sunt incluse în populația supusă auditului dacă
sunt reintroduse în cererile de plată ulterioare, odată ce legalitatea și regularitatea acestora au
fost confirmate. Prin urmare, Comisia consideră că mecanismele de control integrate în
sistemele de management și control garantează o asigurare rezonabilă în ceea ce
privește monitorizarea și urmărirea acestor sume.
5.51. În plus față de auditurile de conformitate cuprinzătoare care reiau activitatea
autorităților de audit, Comisia a realizat, de asemenea, misiuni de informare privind
rapoartele pre-anuale și post-anuale de control care completează instrumentele disponibile
din cadrul auditurilor de conformitate. Într-adevăr, aceste audituri contribuie, de asemenea,
la examinarea și evaluarea activității autorităților de audit (pe lângă evaluarea documentară
extinsă a fiecărui raport anual de control prezentat), întrucât acestea permit clarificarea
unor chestiuni legate de rapoartele anuale de control, dar și detectarea erorilor în ceea ce
privește cuantificarea și proiectarea erorilor.
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5.52. Pe lângă auditurile de conformitate, Comisia efectuează și misiuni de informare și
muncă documentară, în urma cărora a ajustat ratele de eroare reziduale la peste 2 % în alte
două cazuri.
Auditurile de conformitate ale Comisiei sunt bazate pe riscuri. Prin urmare, Comisia
consideră că rezultatele auditului său, astfel cum sunt raportate de CCE la prezentul punct,
indică faptul că evaluarea riscurilor pe care a realizat-o privind activitatea autorităților de
audit a fost relevantă. Comisia validează împreună cu autoritățile de audit constatările
auditului pe care l-a efectuat, în cadrul unei proceduri contradictorii și monitorizează
rezultatele sale finale în vederea identificării cauzelor profunde ale erorilor suplimentare
constatate și a îmbunătățirii capacității de detectare a autorităților de audit în cauză. Aceasta a
dus la emiterea, în unele cazuri, de scrisori de prevenire adresate anumitor autorități de audit
înainte de rapoartele anuale de control din 2021. În alte cazuri, erorile suplimentare detectate
sunt ocazionale și, în pofida unui posibil impact extrapolat important asupra ratei de eroare,
nu indică o deficiență sistemică la nivelul autorității de audit.
Ca rezultat al activităților sale de verificare a documentelor și de audit la fața locului,
Comisia a specificat în rapoartele anuale de activitate respective ale DG REGIO și DG
EMPL că, în cazul a 17 autorități de audit, a fost necesară corectarea mai multor deficiențe
grave din activitatea autorităților de audit sau a organismelor de control ale acestora.
5.56. Comisia și-a dezvoltat sistemul de asigurare pentru a le permite directorilor generali
să furnizeze asigurări pentru fiecare dintre cele 418 programe operaționale, în conformitate
cu obligația care le revine în calitate de ordonatori de credite delegați. Comisia consideră că
dispune de o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor
subiacente, cu excepția programelor pentru care a menționat în rapoartele anuale de
activitate necesitatea unor posibile corecții financiare suplimentare pe baza unei metodologii
aprofundate și solide aplicate pentru fiecare program operațional.
Mai mult, un indicator-cheie de performanță agregat este raportat în rapoartele anuale de
activitate ca medie ponderată a tuturor ratelor de eroare confirmate. Comisia a raportat,
de asemenea, un nivel maxim al acestui indicator-cheie de performanță (scenariul cel mai
pesimist), luând în considerare toate informațiile care sunt încă în curs de validare. În cele din
urmă, dispozițiile aplicabile prevăd posibilitatea ca autoritățile naționale și Comisia să
realizeze audituri și să pună în aplicare orice eventuale corecții financiare suplimentare
necesare pe durata mai multor ani (inclusiv prin audituri efectuate într-o perioadă de până
la trei ani după anul în care au fost acceptate conturile). Această posibilitate oferită de
colegiuitor este importantă pentru a i se permite Comisiei să fie în măsură să își
îndeplinească responsabilitățile legate de execuția bugetului UE în cadrul programelor
multianuale.
Pentru exercițiile financiare anterioare, în urma încheierii procedurilor contradictorii și, după
caz, a punerii în aplicare de către autoritățile naționale a corecțiilor financiare relevante, atât
DG REGIO, cât și DG EMPL pot concluziona că riscul la închidere este estimat la un
procent cuprins între 1,2 % și 1,5 %.
5.60. Comisia subliniază că ambele direcții generale trebuie să exprime rezerve în
rapoartele anuale de activitate corespunzătoare în ceea ce privește cheltuielile relevante
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din anul în cauză, în conformitate cu Regulamentul financiar și cu instrucțiunile corporative,
astfel cum se explică în răspunsul său la punctul 5.62 din raportul anual pe 2019 al CCE.
Rezervele exprimate în rapoartele anuale de activitate sunt legate de anul de raportare a
cheltuielilor în vederea protejării bugetului UE în cazul în care sunt identificate riscuri.
Aceste riscuri se bazează pe toate informațiile de audit disponibile, pe ratele de eroare
confirmate în anul precedent care ar putea avea impact asupra ajustării ratelor de eroare
raportate în cel mai recent raport anual de control, acolo unde se consideră necesar, precum și
pe cele mai recente evaluări disponibile ale sistemului de management și control, luând în
considerare posibilele îmbunătățiri efectuate sau, dimpotrivă, noile deficiențe identificate și
opiniile de audit ale Comisiei la momentul raportului anual de activitate. Aceste opinii
vizează conturile, funcționarea eficientă a sistemelor de management și control și legalitatea
și regularitatea cheltuielilor, pe baza tuturor informațiilor cumulate de la raportul anual de
activitate precedent. Prin urmare, Comisia consideră că criteriile sale de exprimare a
rezervelor sunt cuprinzătoare și se bazează pe toate informațiile de audit disponibile cel mai
recent actualizate, divulgate în mod clar și transparent în raportul anual de activitate.
Rezervele sunt menținute până când sunt aplicate toate măsurile de remediere (inclusiv
corecții financiare, dacă este necesar) și problema a fost rezolvată.
În plus, în ceea ce privește exercițiile financiare anterioare, Comisia raportează în raportul
anual de activitate, în deplină transparență, corecțiile financiare aplicate sau lansate/care
urmează să fie lansate după acceptarea conturilor, cu respectarea deplină a procedurilor
juridice aplicabile pentru procedurile contradictorii aprofundate.
5.61. Comisia are nevoie de un cadru stabil pentru a putea raporta în mod consecvent
procesul său de asigurare de-a lungul timpului.
Având în vedere observațiile făcute de CCE anul trecut (punctul 5.62), atât DG REGIO,
cât și DG EMPL au luat în considerare într-o mai mare măsură rezultatele auditurilor lor de
conformitate asupra conturilor anterioare 2018/2019 în evaluarea conturilor 2019/2020 nou
depuse, având un posibil impact asupra ratelor de eroare raportabile. Acest lucru a condus în
unele cazuri la rezerve suplimentare.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
5.62. Comisia ia notă de nivelul de eroare calculat de CCE, care s-a mai îmbunătățit
comparativ cu anii anteriori. Comisia va monitoriza toate erorile constatate de CCE și va
solicita corecții financiare suplimentare, în măsura în care este oportun și posibil din punct de
vedere juridic.
Comisia face referire, de asemenea, la estimarea sa privind nivelul de eroare, inclusiv la
riscurile maxime (scenariile cele mai pesimiste) prezentate în rapoartele anuale de
activitate pe 2020 ale DG REGIO și DG EMPL, care rezultă dintr-o analiză detaliată a
situației fiecărui program și nu din extrapolarea erorilor la nivelul celor 418 programe.
Comisia constată că estimarea sa se încadrează în intervalul calculat de CCE și consideră
că evaluarea sa detaliată reflectă o estimare rezonabilă și corectă a ratelor de eroare pentru
fiecare program și, în mod cumulativ, pentru toate programele.
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5.63. Potrivit Comisiei, în general, activitatea autorităților de audit și a organismelor de
control ale acestora poate fi considerată de încredere, cu excepția câtorva cazuri care sunt
precizate în mod clar în rapoartele anuale de activitate pe baza tuturor informațiilor de audit
disponibile.
În unele cazuri, erorile suplimentare detectate sunt ocazionale și, în pofida unui posibil
impact extrapolat important asupra ratei de eroare, nu indică o deficiență sistemică la nivelul
autorității de audit.
Comisia va continua să colaboreze strâns cu autoritățile de management și de audit ale
programelor în cauză, să dea curs concluziilor convenite și să asigure în timp un nivel
rezidual de eroare sub 2 % pentru toate programele, utilizând instrumentele de reglementare
pentru a aplica corecții financiare suplimentare acolo unde se consideră necesar.
5.64. Având în vedere segmentarea sa mai detaliată a cheltuielilor în funcție de profilurile de
risc și de sistemele de control, Comisia, atunci când detectează erori și ținând seama și de
activitatea CCE, poate să identifice partea specifică a tipurilor de programe cel mai probabil
să fie afectată. Prin urmare, aceasta este în măsură să ofere o perspectivă nuanțată asupra
nivelului de eroare în ceea ce privește plățile efectuate și să identifice în mod clar
domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri.
În plus, Comisia constată că estimarea sa se încadrează în totalitate în intervalul calculat
de CCE (a se vedea răspunsul Comisiei la punctul 5.62).
5.65. Obiectivul actualului model de asigurare este într-adevăr acela de a avea rată de
eroare reziduală sub 2 % pentru fiecare program individual, mai degrabă decât în medie,
iar Comisia dispune de instrumentele necesare pentru a aplica corecțiile financiare necesare
atunci când erorile reziduale individuale confirmate sunt peste 2 %.
5.66. În ceea ce privește recomandările care sunt raportate de CCE ca nefiind puse în aplicare
sau puse în aplicare în anumite privințe, Comisia face trimitere la răspunsul său la anexa 5.3.
Recomandarea 5.1 – Un barem standard echilibrat pentru costurile unitare care să fie
utilizat pentru rambursarea plăților efectuate de statele membre
Comisia acceptă această recomandare.
Recomandarea 5.2 – Urmărirea riscului de fraudă în auditurile operațiunilor efectuate
de autoritățile de audit
Comisia acceptă această recomandare și va colabora cu autoritățile de audit în vederea
completării listelor de verificare pentru operațiunile de audit și a unei mai bune documentări a
măsurilor luate pentru a aborda eventualele riscuri de fraudă descoperite.
Recomandarea 5.3 – Monitorizarea sumelor care fac obiectul unei evaluări în curs
Comisia acceptă această recomandare, deși nu există niciun temei juridic pentru a impune
o astfel de obligație suplimentară de raportare autorităților responsabile de programe.
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Anexa 5.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
formulate cu privire la rubrica „Coeziune economică, socială și teritorială”
În ceea ce privește recomandarea 2 din 2017, Comisia menționează că, pentru perioada 20212027, a propus ca TVA-ul să fie eligibil pentru proiectele care au un cost total mai mic de 5
milioane de euro. Aceasta este o abordare alternativă celei recomandate de CCE.
În ceea ce privește recomandarea 6 din 2017, Comisia subliniază că, în cadrul de
reglementare, se oferă posibilitatea de a audita programele la cel puțin trei ani de la
prezentarea conturilor, atunci când este necesar. Comisia se străduiește să concluzioneze cu
privire la regularitatea cheltuielilor în raportul anual de activitate ulterior anului prezentării
conturilor și să raporteze în mod transparent pentru toate programele în cauză în anexa la
rapoartele anuale de activitate, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE
CONTURI EUROPENE:
„CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 CAPITOLUL 6 - RESURSE
NATURALE”
INTRODUCERE
6.1 Politica agricolă comună (PAC) este o politică cu adevărat europeană, deoarece statele membre
își pun în comun resursele pentru a aplica o politică comună unică, cu un buget european unic.
Obiectivele PAC, astfel cum sunt prevăzute în tratat și în regulamentele privind PAC, sunt: creșterea
productivității agricole, asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, stabilizarea
piețelor, garantarea siguranței aprovizionărilor și asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către
consumatori.
Cu 6,7 milioane de beneficiari ai PAC, cheltuielile Fondului european de garantare agricolă (FEGA)
și ale Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt efectuate în cadrul gestiunii
partajate prin intermediul unui sistem cuprinzător de gestiune și control, conceput pentru a asigura
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente la nivelul beneficiarilor finali. Atunci când
Comisia execută bugetul în cadrul gestionării partajate, sarcinile de execuție sunt împărțite între
statele membre. Acestea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acțiunile finanțate
din bugetul UE sunt implementate corect și eficace și sunt în conformitate cu normele UE. Statele
membre trebuie să dispună de sisteme care să prevină, să detecteze și să corecteze neregulile și
fraudele. Legislația PAC prevede că acestea acreditează agențiile de plăți care sunt organisme
dedicate responsabile cu gestionarea și controlul fondurilor Uniunii, în special plățile către beneficiari
și raportarea financiară către Comisie.
Organismele de certificare desemnate de statele membre prezintă în fiecare an un aviz privind
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți în cauză, buna
funcționare a sistemului său de control intern, precum și legalitatea și regularitatea cheltuielilor
declarate Comisiei.
În 2020, Europa a fost puternic afectată de pandemia de COVID-19. Datorită cadrului de politică
solid și de lungă durată al PAC, precum și bunei cooperări stabilite de-a lungul anilor la nivelul UE,
sectorul agricol s-a dovedit a fi suficient de rezistent pentru a face față crizei provocate de pandemia
de COVID-19.
De asemenea, Comisia și-a adaptat metodele de lucru și a abordat impactul pandemiei de
COVID19 asupra asigurării PAC printr-o serie de măsuri. Comisia a adoptat Regulamentul
(UE) 2020/532, care prevede norme cu cerințe de control realiste și realizabile pentru statele membre.
În plus, organismele de certificare au continuat să își desfășoare activitatea de audit, utilizând, de
asemenea, metode alternative, precum agențiile de plăți, și, ca în anii precedenți, au raportat Comisiei
constatările pe care le-au făcut.
6.6 a) Comisia ia act de modificarea abordării de eșantionare a CCE pentru plățile directe și de
includerea în calculul ratei globale de eroare pentru această rubrică a unei ajustări tehnice de 0,12 %
legate de plățile directe. Comisia observă, de asemenea, că ajustarea se bazează pe erorile identificate
de agențiile de plăți (a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 6.13).
6.10 Comisia salută constatarea CCE potrivit căreia plățile directe FEGA, care au reprezentat
41,6 miliarde EUR în exercițiul financiar 2020, sunt în continuare neafectate de un nivel
semnificativ de eroare. Comisia constată cu satisfacție că acest rezultat pozitiv, în conformitate cu
raportul anual de activitate al DG AGRI, a fost confirmat în pofida modificării metodologiei de
eșantionare de către CCE (a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 6.13).
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6.13 Comisia ar dori să clarifice faptul că, în toate cazurile indicate de CCE, cu excepția unuia
dintre ele, erorile menționate au fost legate de supradeclarări care fuseseră identificate în mod
corespunzător de agențiile de plăți în timpul controalelor efectuate la fața locului și, prin urmare,
nu s-au efectuat plăți necuvenite către beneficiari. Comisia ar dori, de asemenea, să precizeze faptul
că modificarea metodologiei CCE în acest an a condus la o abordare duală:
Curtea a continuat să utilizeze propriile rezultate atunci când a realizat o estimare statistică a ratei de
eroare pentru o operațiune, pe baza unui eșantion de 10 parcele pentru fiecare beneficiar. Prin urmare,
Comisia nu este de acord cu evaluarea CCE într-un caz în care această rată de eroare extrapolată la
nivel de operațiune a fost mult supraestimată în comparație cu rezultatul real al controlului la fața
locului al agenției de plăți care acoperă toate parcelele pentru beneficiarul respectiv. CCE și agenția
de plăți au ajuns la același rezultat pentru parcelele selectate, dar CCE a extrapolat rata de eroare în
cazul parcelelor incluse în eșantion pentru întreaga operațiune.
În același timp, CCE a utilizat rezultatele controalelor efectuate de agențiile de plăți pentru a estima
impactul în cazurile în care agențiile de plăți au concluzionat că nu ar trebui efectuată nicio plată către
beneficiar, prin aplicarea unei ajustări calculate de 0,12 % pentru plățile directe în cadrul ratei globale
de eroare pentru acest capitol.
6.16 Comisia salută evaluarea pozitivă a CCE cu privire la rolul Sistemului integrat de
administrare și control (IACS) și al Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS) în
prevenirea și reducerea nivelurilor de eroare.
6.18 Comisia subliniază următorul aspect: cadrul juridic pentru controalele prin monitorizare
prevede, pe de o parte, verificarea eșantioanelor de fermieri atunci când criteriile nu pot fi evaluate de
la distanță și, pe de altă parte, posibilitatea de a efectua vizite specifice pe teren în cazul în care
analiza datelor provenite de la sateliți nu este concludentă.
În concluzie, Comisia consideră că aceste controale prin monitorizare reprezintă un exemplu foarte
bun al modului în care tehnologia poate fi aplicată pentru a spori eficacitatea sistemelor de gestiune și
control.
Răspuns comun la punctele 6.21-6.22:
Comisia depune eforturi permanente pentru a sprijini statele membre în adoptarea controalelor
prin monitorizare, printre altele prin colectarea aspectelor legate de punerea în aplicare prin
intermediul reuniunilor bilaterale, ale experților sau ale comitetelor și prin abordarea problemelor
emergente, fie prin intermediul orientărilor privind punerea în aplicare, fie prin modificări relevante
ale cadrului juridic. În continuare, indicatorul de rezultat 3.5: Suprafața care face obiectul
monitorizării prin satelit, definită ca raportul dintre schema de plată de bază (SPB)/schema de plată
unică pe suprafață (SAPS), care face obiectul controalelor prin monitorizare sau al sistemului de
monitorizare a suprafețelor, are o etapă intermediară egală cu 10 % în 2022. Pe baza notificărilor
transmise de statele membre pentru controale prin monitorizare în 2021, adoptarea este pe drumul cel
bun pentru a îndeplini această etapă intermediară. După 2022, utilizarea sistemului de monitorizare a
suprafețelor devine obligatorie, suprafața care face obiectul monitorizării prin satelit urmând să
crească rapid.
6.23 Atunci când, pentru a atinge obiective ambițioase de politică, este necesară direcționarea
ajutorului, se aplică condiții și norme de eligibilitate complexe. Este necesar să se asigure un
echilibru între legalitate și regularitate și îndeplinirea obiectivelor de politică, ținându-se seama, în
același timp, de costurile de realizare. Simplificarea, de exemplu opțiunile simplificate în materie de
costuri, este urmărită acolo unde reprezintă modalitatea cea mai eficace de reducere a costurilor și a
sarcinii de control, precum și a riscului de erori.
6.27 Comisia nu este de acord cu evaluarea CCE în ceea ce privește una dintre tranzacții (a se vedea
răspunsul la punctul 6.31).
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6.31 Comisia nu este de acord cu constatarea CCE potrivit căreia, în unul dintre cazuri, agenția de
plăți a calculat incorect sancțiunea pentru supradeclarare.
În opinia Comisiei, agenția de plăți a aplicat în mod corect legislația relevantă în cursul
controalelor efectuate (înainte de auditul CCE), în special articolul 19a alineatul (1) din
Regulamentul nr. 640/2014 și articolul 10 din Decretul ministerial național nr. 24/2015, și a stabilit în
mod corect suma care trebuie plătită agricultorului. În plus, agenția de plăți a concluzionat, în mod
întemeiat, că nu există nicio sumă de recuperat în conformitate cu regula de minimis, întrucât suma
plătită în plus era de 31,94 EUR. Chiar și suma totală plătită (91,01 EUR), pe care CCE o consideră
drept eroare de 65 % și care a contribuit în mod semnificativ la rata de eroare de la capitolul respectiv,
s-a situat sub pragul de minimis de 100 EUR.
RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME DE GUVERNANȚĂ
6.35 În acest al șaselea an de când emit opinii cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor,
organismele de certificare au obținut rezultate solide și substanțiale cu privire la legalitatea și
regularitatea cheltuielilor pentru toate populațiile. Pe baza activității substanțiale desfășurate de
organismele de certificare și a numărului crescut de constatări, DG AGRI s-a bazat pe rezultatele
activității organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea. Rezultatele organismelor de
certificare au stat la baza calculării ratei de eroare ajustate a DG AGRI pentru exercițiul financiar
2020. În cazurile în care au fost identificate deficiențe în cursul auditurilor, impactul acestora asupra
fiabilității rezultatelor a fost evaluat ca fiind limitat. În plus, în toate cazurile, auditorii DG AGRI au
propus măsuri corective imediate, care au fost puse în aplicare în cursul exercițiului financiar de către
organismele de certificare. Rezultatele punerii în aplicare a măsurilor corective au fost evaluate în
cursul exercițiului de verificare financiară, iar DG AGRI a putut să se bazeze în continuare pe
activitatea sa și să țină seama în continuare de erorile raportate.
6.37 Comisia salută faptul că estimarea de către DG AGRI a riscului la momentul plății (1,9 %)
este foarte apropiată de rata de eroare a CCE (2,0 %) (a se vedea, de asemenea, punctul 1.39 și
răspunsul Comisiei).
Comisia observă, de asemenea, că riscul la ratele de plată (aproximativ 1,6 % pentru plățile directe,
2,9 % pentru dezvoltarea rurală și 2,4 % pentru măsurile de piață) menționat în raportul anual de
activitate al DG AGRI pentru 2020, arată, așa cum precizează și Curtea de Conturi Europeană, că
plățile directe nu conțin erori semnificative, riscul mai ridicat fiind pentru dezvoltarea rurală și
măsurile de piață (a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 6.23). Ca urmare a tuturor măsurilor
corective, Comisia estimează că suma finală expusă riscului pentru PAC în 2020 este de 0,5 %.
6.38 Comisia salută faptul că riscul la momentul plății pentru rubrica „Resurse naturale” în
raportul său anual privind gestionarea și performanța bugetului UE este în concordanță cu
nivelul de eroare estimat de Curte pentru acest capitol.
6.39 DG AGRI obține asigurări cu privire la funcționarea adecvată a sistemelor instituite de agențiile
de plăți pentru a preveni și detecta fraudele prin activitatea organismelor de certificare. Aceste
organisme independente evaluează anual dacă agențiile de plăți respectă criteriile de acreditare,
inclusiv aspectele legate în mod specific de fraudă; mai precis, acestea trebuie să se asigure că
agențiile de plăți dispun de sisteme de prevenire, detectare și corectare a fraudei.
În septembrie 2020, DG AGRI și-a actualizat strategia antifraudă, pentru a ține seama, de
asemenea, de noua strategie antifraudă globală a Comisiei din 2019.
O revizuire a evaluării riscului de fraudă este prevăzută în contextul reformei PAC (2023-2027), data
stabilită fiind 1.1.2023.
În ceea ce privește utilizarea Arachne în cadrul PAC, Comisia a sprijinit extinderea utilizării și a
capacităților acestui instrument, astfel cum a fost recunoscut și de CCE în Raportul anual pe 2019. În
urma negocierilor privind reforma PAC, a rezultat că, începând cu 1 ianuarie 2023, Comisiei trebuie
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să pună acest instrument la dispoziția statelor membre, iar statele membre vor fi încurajate să utilizeze
acest instrument.
CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI
6.40 Comisia constată cu satisfacție că rata de eroare globală pentru capitolul în cauză, astfel cum
figurează în anexa 6.1, este apropiat de pragul de semnificație (2,0 %). A se vedea, de asemenea,
răspunsul la punctul 6.37.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL ANUAL AL CURȚII DE
CONTURI EUROPENE
CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 CAPITOLUL 7 – SECURITATE ȘI
CETĂȚENIE

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
Caseta 7.3 - Costuri supradeclarate pentru transportul echipamentelor medicale
În ceea ce privește „Costurile supradeclarate pentru transportul echipamentelor medicale”, acțiunea
ESI pusă în aplicare a avut loc în primele zile ale pandemiei de COVID-19, în care era nevoie urgentă
de echipamente individuale de protecție pentru uz medical. În ceea ce privește contractul auditat,
autoritatea contractantă nu a recurs la posibilitatea prevăzută în Regulamentul 72 din cadrul
Regulamentelor Regatului Unit privind achizițiile publice, care ar fi permis o modificare a
contractelor existente de până la 50 % din valoarea inițială a procedurii negociate fără publicare
prealabilă, ceea ce, în acest caz, a fost justificat din motive de extremă urgență.
Comisia consideră că este important să se indice faptul că serviciile au fost furnizate. În plus, eroarea
de procedură în atribuirea contractului nu a comportat o modificare a prețului pe metru cub al
echipamentului individual de protecție, prețul respectiv fiind identic cu cel aferent contractului inițial
atribuit.
Toți acești factori trebuie considerați ca făcând parte din contextul foarte dificil în care a fost efectuată
această acțiune de urgență.
Caseta 7.4 - Documentarea serviciilor furnizate minorilor neînsoțiți nu a fost întotdeauna
satisfăcătoare
Comisia a luat act de deficiențele menționate în caseta 7.4, care sunt monitorizate îndeaproape.
Autoritatea responsabilă a elaborat o foaie de parcurs care abordează aceste probleme identificate;
autoritățile elene au inițiat, pe baza aceste foi de parcurs, punerea în aplicare a unei serii de acțiuni
axate pe actualizarea cadrului juridic și a procedurilor standard de operare a facilităților de cazare
pentru următoarea perioadă de programare, precum și pe promovarea metodologiilor de înregistrare și
evaluare a calității serviciilor furnizate de actorii responsabili cu punerea în aplicare și pe adoptarea
celor mai bune practici și a unor proceduri de îmbunătățire continuă.
În plus, se iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de sesizare și de raportare printr-o abordare
centralizată, în special prin implicarea secretarului special pentru protecția minorilor neînsoțiți din
Grecia. Procedurile administrative necesare pentru ca un tânăr adult să treacă la un alt sistem de
cazare încep cu 4 luni înainte ca persoana în cauză să împlinească vârsta majoratului. Cazurile
specifice sunt evaluate de la caz la caz, inclusiv pentru copiii care trebuie să termine anul școlar, dar și
pentru tinerii adulți pentru care procedurile administrative nu sunt încă finalizate.
EXAMINAREA UNOR ELEMENTE ALE SISTEMELOR DE CONTROL INTERN
7.12 Impactul potențial al deficiențelor la nivelul statelor membre nu s-a materializat.
Caseta 7.5 Deficiențe în rapoartele anuale de control
Comisia ia act de faptul că astfel de deficiențe nu sunt suficient de semnificative pentru a afecta
concluziile autorităților de audit, astfel cum se menționează la punctul 7.12.

RO

RO

305
 Probleme legate de eșantionare: unitatea de eșantionare nu este definită în mod clar și eșantionul
de audit conține prea puține elemente. (Luxemburg)
În cazul Luxemburgului, deficiența fusese deja identificată de Comisie și raportată autorităților
luxemburgheze, astfel cum a fost documentat în lista de verificare pentru evaluarea conturilor și în
scrisoarea de închidere parțială.
A se vedea observațiile suplimentare de mai jos.
 Autoritatea responsabilă a transmis proiectul de conturi autorității de audit înainte de a-și finaliza
propriile controale la fața locului și înainte de a include plățile de asistență tehnică (Spania).
Raportul anual de control (RAC) și informațiile suplimentare prezentate la cererea Comisiei în
cursul evaluării sale au furnizat o reconciliere completă, însoțită de o descriere adecvată a
diferențelor dintre proiectele de conturi pentru care s-a efectuat eșantionarea și conturile finale. În
scrisoarea de închidere, Comisia le-a reamintit autorităților că proiectul de conturi ar trebui să fie
compus din plăți pentru care autoritatea responsabilă și-a finalizat controalele.
 Ratele de eroare au fost calculate și prezentate inexact în textul raportului anual de control (RAC).
(Austria)
Chestiunea raportării exacte a ratei de eroare a fost identificată în cursul examinării de către
auditorii DG HOME a RAC pentru conturile aferente exercițiului financiar (EF) 2019, astfel cum a
fost documentat în lista de verificare a auditorilor și în scrisoarea de închidere adresată statului
membru.
Întrucât rata totală de eroare reziduală (Total Residual Error Rate - TRER) s-a situat sub pragul de
semnificație, aceasta nu a afectat închiderea conturilor FAMI aferente EF 2019. Auditorii
DG HOME continuă să monitorizeze raportarea transparentă a ratei de eroare aferente contribuției
UE, acordând din nou o atenție deosebită acestui aspect în cadrul revizuirii RAC pentru conturile
aferente EF 2020 (efectuată în 2021, și anume în afara sferei declarației de asigurare pentru 2020).
Autorității de audit i s-a solicitat din nou să își explice în mod detaliat calculele subiacente.
Valoarea și rata de acoperire a eșantionului de audit au fost raportate incorect. (Austria)
Autoritățile austriece au selectat proiectele de auditat din listele de monitorizare, nu din sistemul
financiar. Acest lucru explică faptul că acoperirea auditului a fost calculată incorect. Cu toate
acestea, acoperirea efectivă a auditului depășește cerința minimă de 10 %. În evaluarea sa privind
RAC pentru EF 2020 (efectuată în 2021, și anume în afara sferei declarației de asigurare pentru
2020), auditorii DG HOME au solicitat AA informații suplimentare cu privire la eșantionul de audit.
Auditorii DG HOME au constatat că AA a exclus un proiect din calculul RTE. În RAC pentru
EF 2020, AA a primit o recomandare de modificare a acestei practici pentru următoarea verificare și
închidere a conturilor.
 RAC nu prezenta în mod corespunzător rezultatele auditurilor privind cheltuielile și sistemele sau
nivelul general de asigurare și nu a fost declarat faptul că anumite activități de audit au fost
externalizate. (Luxemburg)
Autoritățile luxemburgheze au elaborat un plan de acțiune pentru a remedia preocupările exprimate
de CCE. Acest plan de acțiune a fost monitorizat de DG HOME în contextul închiderii conturilor
pentru EF2020. RAC pentru EF2020 conține informații clare cu privire la:
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sfera și rezultatele auditurilor de sistem efectuate în cursul exercițiului financiar;
definirea clară a unității de eșantionare utilizate;
rezultatele auditurilor plăților negative, inclusiv prezența în eșantion a oricăror plăți intermediare
sau finale de validare și închidere a unor plăți în avans declarate CE în conturile exercițiilor
financiare precedente;
o indicație clară a nivelului de asigurare în conformitate cu modelul definit în anexa la
Regulamentul (UE) 2018/1291 din 16 mai 2018.

Comisia consideră că acest lucru este suficient.
Cu toate acestea, raportarea cu privire la activitatea de audit externalizată necesită îmbunătățiri
suplimentare, iar acest lucru le-a fost comunicat autorităților luxemburgheze în contextul verificării
conturilor pentru EF2020.
7.13 Comisia consideră că deficiențele identificate nu au avut un impact asupra concluziilor
autorităților de audit.
Caseta 7.6 Deficiențe în activitatea autorităților de audit.
 Procesul de selectare a proiectelor nu a fost verificat în mod corespunzător. (Luxemburg)
Autoritatea de audit și-a actualizat lista de verificare cu o secțiune specifică dedicată procedurilor de
selecție. Acest aspect a fost revizuit în contextul procedurii de verificare și închidere a conturilor
pentru EF2020, desfășurată în 2021, și anume în afara sferei declarației de asigurare pentru 2020.
 Testarea inadecvată a eligibilității cheltuielilor. (Luxemburg)
Această chestiune a fost urmărită în contextul procedurilor de verificare și închidere a conturilor
pentru EF2020, desfășurate în 2021, și anume în afara sferei declarației de asigurare pentru 2020.
Sa constatat că autoritatea de audit a actualizat lista de verificare utilizată pentru verificarea
eligibilității cheltuielilor și pentru asigurarea faptului că toate abaterile sunt raportate în vederea
luării unor măsuri de către autoritatea responsabilă.
 Pistă de audit insuficientă sau documentare insuficientă a activității de audit. (Spania, Luxemburg,
Austria, Finlanda)
Comisia consideră că acestea evidențiază deficiențe izolate în documentarea controalelor specifice
și/sau a auditurilor. Mai mult, aceste cazuri izolate nu pun sub nicio formă sub semnul întrebării
activitatea de audit desfășurată de autoritățile de audit, și nici fiabilitatea concluziilor acestora, astfel
cum a confirmat însăși CCE.
În plus, ca răspuns la constatările anterioare și la recomandările CCE (declarația de asigurare pentru
2019), DG HOME le-a comunicat autorităților de audit pentru fondurile HOME un „Document de
reflecție privind documentația de audit – bune practici din partea auditorilor și pentru auditori”.
Prezentul document este rezultatul unui grup de lucru format între serviciile de audit ale Comisiei
pentru gestiunea partajată și autoritățile naționale de audit din statele membre care identifică și
dezvoltă cele mai bune practici pentru a îmbunătăți documentarea activității lor de audit.
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 În cazurile în care au fost detectate, costurile neeligibile nu au fost întotdeauna raportate.
(Luxemburg)
Chestiunea referitoare la costurile neeligibile raportate a fost urmărită în contextul procedurilor de
verificare și închidere a conturilor pentru EF2020, desfășurate în 2021, și anume în afara sferei
declarației de asigurare pentru 2020. S-a constatat că autoritatea de audit a actualizat lista de
verificare utilizată pentru verificarea eligibilității cheltuielilor și pentru asigurarea faptului că toate
abaterile sunt raportate în vederea luării unor măsuri de către autoritatea responsabilă.
 Unele aspecte legate de achiziții au fost clasificate greșit. (Finlanda)
Comisia continuă să monitorizeze procedurile de achiziții publice în contextul unui audit în curs de
desfășurare în Finlanda.
 Examinarea inadecvată a activităților de audit externalizate. (Luxemburg)
Comisia consideră că acest punct nu are niciun impact asupra asigurării furnizate de AA. Cu toate
acestea, s-a observat o îmbunătățire a RAC în ceea ce privește EF2020 (realizat în 2021, și anume în
afara sferei declarației de asigurare pentru 2020). Autoritatea de audit a organizat o reuniune de
închidere cu prestatorul de servicii înainte de finalizarea RAC pentru EF2020 pentru a evalua
calitatea activității desfășurate și pentru a-i permite prestatorului de servicii să pună la dispoziția
autorității de audit orice documente de lucru specifice sau alte documente.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandarea 7.1 – Eligibilitatea costurilor proiectelor ESI
Comisia acceptă recomandarea.
Comisia s-a angajat să verifice cu atenție eligibilitatea costurilor prezentate de beneficiarii acțiunilor
ESI. Se remarcă faptul că verificările aprofundate fac parte din controalele ex ante și din sistemul de
control intern. În ceea ce privește procedurile de achiziții și documentația aferentă, acestea sunt
verificate prin eșantionare în cursul auditurilor ex post.
Recomandarea 7.2 – Documentația necesară în cazul în care finanțarea se bazează pe costuri
unitare standard
Comisia acceptă recomandarea și consideră că o pune deja în aplicare.
La 28 aprilie 2021, Comisia a adoptat o notă de orientare revizuită privind opțiunile simplificate în
materie de costuri (OSC) în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.
Deși prezenta notă de orientare se aplică în principal fondurilor ESI, principiile sunt reportate în
perioada de programare 2021-2027, în care (în temeiul RDC) vor fi aplicabile și fondurilor
administrate de DG HOME.
În acest context, la 27.5.2021, autoritățile statelor membre au primit orientările actualizate prin
intermediul grupului de experți privind RDC (EGESIF). Având în vedere perioada următoare
2021-2027, acest grup a fost extins pentru a include și autoritățile statelor membre responsabile de
fondurile DG HOME.
De asemenea, Comisia va informa autoritățile statelor membre cu privire la orientările actualizate și le
va reaminti că este important să se asigure respectarea condițiilor pentru opțiunile simplificate în
materie de costuri, ca parte a controalelor de gestiune și a auditurilor.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
„CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 – CAPITOLUL 8 – EUROPA ÎN LUME”
REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
Caseta 8.2:

-

Bunuri neutilizate în scopul acțiunii finanțate

Comisia ar dori să sublinieze eforturile depuse pentru a asigura accesul refugiaților la servicii
medicale esențiale în contextul volatil care predomină în țara beneficiară la începutul punerii în
aplicare a proiectului. Acest context a afectat în mod semnificativ operațiunile proiectului.
Vaccinurile administrate în primul an au fost prelevate din rezerva de depozitare și sistemul de
distribuție al beneficiarului pentru vaccinarea copiilor de la începutul acțiunii. Aceasta a fost în
conformitate cu anexa I la Condițiile speciale ale contractului de grant – Activitatea 1.5.
Îmbunătățirea serviciilor de imunizare. Grantul a fost o continuare a programului extins de imunizare
aflat deja în curs de desfășurare.
Beneficiarul a furnizat Comisiei elemente de probă în susținerea faptului că același tip de vaccin a fost
administrat grupului-țintă. Numărul vaccinurilor neutilizate este mai mic de 1 % din numărul
vaccinurilor achiziționate.
Beneficiarul s-a angajat să raporteze cu privire la utilizarea surplusului de vaccinuri finanțate de UE.

-

Costuri neeligibile în declarația de cheltuieli

Nicio sumă nu a fost plătită în mod necuvenit de către Comisie sau de către beneficiar. Ceea ce s-a
întâmplat este o dublă compensare a unei sume și o compensare a unei alte sume pentru care nu
fuseseră încă înscrise cheltuielile aferente în sistemul contabil al Comisiei. Suma finală imputabilă
bugetului UE va fi stabilită împreună cu plata soldului final.
Au fost puse în aplicare măsuri de remediere:
– Sume compensate în mod necuvenit, „necompensate”.
– Contractul a fost inclus în planul anual de control și va fi efectuată o verificare suplimentară de către
auditori independenți înainte de plata soldului final.
– Consilierea acordată beneficiarului cu privire la întocmirea rapoartelor financiare.
– Formarea personalului delegației Uniunii în domeniul compensării.
– Listele de verificare au fost modificate pentru a aborda problemele întâmpinate.

Caseta 8.3:

-

Repartizarea costurilor partajate nu se baza pe cheltuielile suportate efectiv

Comisia este de acord cu declararea costurilor comune pe baza costurilor reale și nu a celor prevăzute
în buget. Pe baza acestui principiu, metodologia utilizată pentru declararea costurilor comune a fost
evaluată la sfârșitul anului 2020 ca parte a evaluării ex ante care a vizat toate organizațiile în vederea
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obținerii certificatului de partener al Comisiei în domeniul ajutorului umanitar pentru perioada
2021-2027. Verificarea costurilor comune face parte, de asemenea, din domeniul de aplicare al
controalelor ex post și al auditurilor Comisiei.

8.11 Comisia ar dori să sublinieze că fiecare dintre cele patru criterii de eligibilitate face obiectul unei
evaluări aprofundate atât în faza de proiectare, cât și în faza de plată, în conformitate cu articolul 236
din Regulamentul financiar al UE și cu prevederile orientărilor privind sprijinul bugetar pentru 2017.
În plus, Comisia consideră că sprijinul bugetar sporește gradul de răspundere și contribuie la
combaterea corupției, axându-se pe progresele înregistrate în ceea ce privește gestionarea finanțelor
publice și transparența și supravegherea bugetară. Finanțarea acordată prin sprijin bugetar devine
parte a bugetului de stat și, prin urmare, face obiectul auditului extern și al controlului parlamentar.
8.13 Comisia ar dori să clarifice faptul că, atunci când se aplică abordarea noțională, Comisia nu are
obligația legală de a o monitoriza separat și nu consideră monitorizarea acesteia ca având valoare
adăugată.
8.14 Comisia ar dori să sublinieze faptul că există dispoziții contractuale care reglementează accesul
la documente. Comisia va continua să atragă atenția organizațiilor partenere asupra necesității de a
furniza informațiile necesare Curții de Conturi Europene.

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME DE GUVERNANȚĂ
Raportul anual de activitate al FPI
8.18 Evaluarea pe bază de piloni a misiunilor PSAC rămâne o prioritate pentru FPI.
Situația actuală a celor două misiuni PSAC care nu au fost încă evaluate pe bază de piloni la sfârșitul
anului 2020 este
1. EUBAM Libia: În prezent, FPI analizează proiectul de raport de evaluare pe bază pe piloni
primit de la auditorul extern la 28 mai 2021. Proiectul de raport concluzionează că misiunea
este pe deplin conformă.
2. EUAM Republica Centrafricană: Misiunea a fost complet finalizată abia în august 2020 și nu
este încă pregătită pentru o evaluare pe bază de piloni. FPI va evalua gradul de maturitate al
misiunii în toamnă, în vederea stabilirii calendarului adecvat pentru efectuarea evaluării pe
bază de piloni.
Studiul din 2020 al DG NEAR privind rata de eroare reziduală
8.19 Studiul privind RER este un element important care stă la baza declarației directorului general,
dar nu este singura sursă de asigurare. DG NEAR dispune de un cadru cuprinzător de control
intern și de o strategie de control care acoperă întregul ciclu de punere în aplicare. Astfel cum se
descrie în raportul său anual de activitate, toate elementele cadrului de control servesc drept elemente
constitutive ale asigurării.
8.21 Comisia nu califică și nu a calificat niciodată studiul privind RER drept o misiune de asigurare
sau un audit. Acesta servește unui scop specific și se bazează pe o metodologie distinctă.
Astfel se arată în studiul privind RER și în raportul anual de activitate al DG NEAR, care prezintă
informații complete de gestiune în mod fidel și corect. Comisia nu consideră că studiul face obiectul
unor limitări care pot conduce la o subestimare a erorilor.
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8.22 Comisia consideră că rata de eroare reziduală este adecvată scopului și deosebit de
reprezentativă. Probabilitatea de a selecta un contract încheiat în perioada respectivă este exact
proporțională cu valoarea acestuia.
Scopul ratei de eroare reziduală este de a furniza o rată de eroare reprezentativă pentru întreaga
populație a DG. Stratificarea nu ar conduce la acest rezultat.
Operațiunile de sprijin bugetar au reprezentat 45 de operațiuni dintr-un total de 375 de operațiuni
incluse în studiul privind rata de eroare reziduală. Rata de eroare nu este o funcție a valorii
operațiunii. Metodologia privind rata de eroare reziduală implică proiectarea ratei de eroare în rata de
eroare globală, iar proiectarea este independentă de valoarea operațiunii. O rată de eroare în cadrul
unei operațiuni cu valoare scăzută are același impact ca și o eroare în cadrul unei operațiuni cu valoare
ridicată.
Deși operațiunile aferente sprijinului bugetar au făcut obiectul unei erori măsurate mai rar în
comparație cu alte tipuri de contracte în cadrul studiilor privind rata de eroare reziduală efectuate de
DG NEAR (și INTPA), astfel de erori au fost identificate și raportate. Din cauza valorii operațiunilor
aferente sprijinului bugetar (de obicei, exprimată în zeci de milioane), astfel de erori pot avea un
impact semnificativ asupra ratei de eroare a DG.
Prin urmare, excluderea a peste 25 % din populația DG NEAR de contracte încheiate din studiul
privind rata de eroare reziduală nu ar fi justificată și ar putea contribui la subestimarea ratei de eroare.
8.23 Numărul granturilor incluse în studiul privind rata de eroare reziduală a crescut ca răspuns la o
recomandare formulată de Curte în raportul său anual pentru 2017.
Comisia este de părere că acest eșantion suplimentar referitor la granturi a fost un răspuns potrivit
și adecvat, care reflectă riscul ridicat asociat granturilor.
Rata de eroare reziduală include un eșantion suplimentar referitor la granturi, al cărui scop este de a
furniza Comisiei informații concordante care să completeze informațiile legate de granturi furnizate
de eșantionul principal. Aceasta furnizează o bază pentru a decide dacă este necesară o rezervă în ceea
ce privește granturile. Eșantionul suplimentar de 96 de intervale de eșantionare (reprezentând 1/3 din
întreaga populație a studiului privind RER) îndeplinește această cerință. Un nivel mai ridicat de
încredere ar necesita un eșantion mult mai mare (88 de operațiuni suplimentare pentru un nivel de
încredere de 95 %). Aceasta nu ar aduce o contribuție substanțială la obiectivul fundamental urmărit
prin introducerea unui eșantion suplimentar referitor la granturi, și anume coroborarea principalelor
constatări cu privire la eșantion. Abordarea actuală răspunde priorităților-cheie în materie de obținere
a unei asigurări și raportul cost-eficacitate al controalelor.
8.24 Comisia consideră că ar trebui să se evite dependența excesivă de activitățile de control
efectuate de alți auditori și că în cazul studiului privind RER pentru 2020 nu a existat o astfel de
dependență excesivă. Într-adevăr, nivelul general de credibilitate a scăzut cu 2 % în perioada
2019-2020.
Se acordă credibilitate deplină numai activității desfășurate de auditori calificați în temeiul
contractului-cadru de audit semnat împreună cu Comisia, sau activității desfășurate de CCE. Procentul
cazurilor de credibilitate deplină a scăzut la 13 % în 2020.
Există două tipuri de credibilitate: credibilitate parțială și credibilitate deplină. Faptul de a acorda o
credibilitate deplină activităților de control referitoare la o operațiune individuală înseamnă că nu este
necesară nicio testare de fond referitoare la operațiunea respectivă. Cu toate acestea, toate celelalte
proceduri rămân aplicabile (reconciliere între sumele compensate și plătite, ordinul de
urmărire/recuperare și achizițiile de prim nivel, dacă este cazul). Testele efectuate în caz de
credibilitate parțială sunt mai ample și includ o testare de fond, care trebuie să atingă un nivel
minim de acoperire, cu scopul de a identifica orice eroare acolo unde este posibil.
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Dacă nu s-ar acorda credibilitate activităților de control efectuate de alți auditori atunci când acestea
sunt considerate drept satisfăcătoare, beneficiarul ar fi supus la două audituri/verificări referitoare la
aceeași operațiune.
În niciun caz activitatea de control efectuată doar de Comisie nu va fi suficientă pentru a justifica
credibilitatea.
Aceasta examinează rapoartele rezultate din astfel de activități de control prealabile și le iau în
considerare ca parte a mediului general de control, însă nu aplică credibilitatea exclusiv în raport cu
astfel de activități de control.
O dimensiune redusă a eșantionului nu are nicio relevanță în ceea ce privește procentajul de
credibilitate. Calculul este numărul de cazuri/numărul de operațiuni.

8.25 Comisia observă următoarele:
- Limitarea nu este specifică studiului privind rata de eroare reziduală; aceasta este rezultatul unui
acord-cadru general între organizațiile ONU și Comisia Europeană.
- În cazul în care contractantului nu i se acordă acces la documentele justificative necesare, acesta
invocă o eroare.
Regulamentul financiar prevede că entitățile cărora le-a fost încredințată execuția fondurilor UE în
cadrul gestiunii indirecte trebuie să demonstreze un nivel de gestiune financiară și de protecție a
interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie. Acest lucru este verificat prin
efectuarea unei evaluări ex ante a entității bazată pe piloni.
În ceea ce privește credibilitatea și organizațiile internaționale, datele arată că au avut loc controale. În
fapt, au fost selectate 43 de operațiuni în cazul cărora s-a aplicat FAFA. Dintre acestea,
contractantul a acordat credibilitate deplină în 18 cazuri, credibilitate parțială în 6 cazuri și nu s-a
bazat pe alte activități de control în celelalte 19 cazuri. În 17 cazuri, a fost semnalată o eroare
măsurată.
Atunci când se acordă credibilitate deplină activității de control prealabile, contractantul examinează
constatările și, în cazul în care eroarea nu a fost izolată de auditor și/sau nu a fost recuperată cu o
justificare adecvată din partea delegației Uniunii, se generează o eroare noțională, care extrapolează
constatările identificate prin activitatea de control prealabilă la partea neeșantionată a populației.
Atunci când contractantul acordă credibilitate parțială activității de control prealabile, acesta
efectuează aceeași procedură ca mai sus, pe lângă efectuarea testării de fond.
8.26 Comisia nu consideră că estimările sunt un „factor major care denaturează rata de eroare
reziduală”. După cum a raportat Comisia chiar în 2019, estimările sunt extrem de rare: două în 2018,
niciuna în 2019 și doar o estimare parțială în 2020. Prin urmare, trei dintre cele 1 144 de elemente din
cadrul celor trei studii privind rata de eroare reziduală au fost estimări. Singura estimare (parțială)
raportată în 2020 s-a datorat unui accident care a distrus arhivele unui beneficiar. Documentele
furnizate de beneficiar au justificat faptele, care erau cunoscute și de delegația Uniunii.
Decizia de a estima o eroare nu se bazează pe un simplu caz de nefurnizare a documentației (aceasta
va conduce la o eroare măsurată). O estimare se face numai atunci când circumstanțele specifice
descrise în manualul privind rata de eroare reziduală, care nu conferă o marjă largă de apreciere, sunt
îndeplinite și documentate în mod corespunzător.
O observație privind prima de risc a fost deja menționată în Raportul anual pe 2019 cu privire la
fondurile europene de dezvoltare și în răspunsurile Comisiei. Prima de risc a fost adoptată atât de
NEAR, cât și de INTPA pentru a îmbunătăți dispozițiile în materie de estimare din metodologia
privind rata de eroare reziduală.
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Prima de risc de 5 % reprezintă o abordare extrem de prudențială, menită să garanteze că rata de
eroare nu este subestimată.
8.27 Studiile privind rata de eroare reziduală conțin întotdeauna un anumit nivel de înlocuiri.
Numărul de înlocuiri a fost mai mare în studiul din 2020 privind rata de eroare reziduală datorită
includerii unor operațiuni noi. A fost urmată metodologia RER pentru înlocuiri, iar circumstanțele au
justificat înlocuirile. Comisia va depune eforturi pentru a menține înlocuirile la un nivel minim în
viitor. Comisia nu are niciun motiv să considere că înlocuirile au avut un impact asupra calculării ratei
de eroare în cadrul studiului din 2020 privind rata de eroare reziduală.
8.28 Comisia este pregătită să analizeze introducerea unor modificări în ceea ce privește metodologia
privind rata de eroare reziduală sau termenii de referință, pentru a oficializa comunicarea
cazurilor de suspiciune de fraudă, raportate de contractant Comisiei. În cele câteva cazuri de
nereguli majore sau cazuri de neconformitate care ar fi putut indica existența unor fraude,
contractantul le-a raportat Comisiei, care a luat măsurile adecvate, inclusiv notificarea către OLAF, în
cazul în care era justificat.
Reuniunile periodice (în general săptămânale) dintre contractant și Comisie permit contractantului să
raporteze cu privire la progresele înregistrate în activitatea sa de control și cu privire la orice problemă
întâlnită în relația cu beneficiarii, inclusiv cazuri de fraudă.
Toate persoanele care lucrează pentru contractant au datoria de a raporta suspiciunile de fraudă, în
conformitate cu regulamentele privind spălarea banilor.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandări
8.31 În ceea ce privește recomandarea calificată de CCE ca nefiind pusă în aplicare, Comisia a
indicat în răspunsul său la recomandare că va „va examina, împreună cu contractantul responsabil cu
studiul privind rata de eroare reziduală, modalitățile de stratificare a populației vizate, luând în
considerare în același timp necesitatea de a menține un eșantion solid și reprezentativ la nivel global”.
Astfel cum se descrie mai detaliat în secțiunea 8.22, metodologia de eșantionare este concepută pentru
a garanta că rezultatele studiului privind rata de eroare reziduală pot fi considerate reprezentative
pentru toate contractele încheiate de DG NEAR. Probabilitatea de a selecta un contract încheiat în
perioada respectivă este exact proporțională cu valoarea acestuia. Un eșantion stratificat, bazat pe
riscuri, ar reduce reprezentativitatea eșantionului.
Recomandarea 8.1
Comisia acceptă această recomandare.
Comisia va continua să atragă atenția organizațiilor partenere asupra necesității de a furniza Curții de
Conturi Europene documentele sau informațiile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. A se
vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 8.14.
Recomandarea 8.2
Comisia acceptă această recomandare.
Începând din 2021, obligația de a aloca costurile comune pe baza costurilor reale și nu a celor
prevăzute în buget face parte din domeniul de aplicare al evaluării ex ante pe care orice organizație
trebuie să o respecte înainte de a fi certificată drept partener al Comisiei în domeniul ajutorului
umanitar.

RO

RO
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Pe lângă această evaluare ex ante, Comisia elaborează în prezent un document de orientare privind
eligibilitatea granturilor în domeniul ajutorului umanitar. În cele din urmă, eligibilitatea costurilor
comune face parte din domeniul de aplicare al controalelor ex post și al auditurilor Comisiei.
Recomandarea 8.3
Comisia acceptă această recomandare.
Comisia va analiza posibilitatea introducerii unei referințe în metodologia sau în termenii de referință
ai ratei de eroare reziduală pentru a oficializa comunicarea riscurilor de fraudă suspectate către
Comisie la nivelul corespunzător.

RO

RO
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Anexa 1:
RĂSPUNSURILE LA OBSERVAȚIILE CURȚII DE CONTURI: ANUL 2020
OBSERVAȚIILE CURȚII DE CONTURI
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
RĂSPUNSURILE PARLAMENTULUI
Observații cu privire la eșantionul de operațiuni

9.8. Curtea a detectat erori cu privire la două plăți executate de Parlamentul European. Una dintre erori se referă la o plată excedentară pentru servicii
informatice cauzată de aplicarea incorectă a clauzelor contractuale. Cea de a doua eroare se referă la plata incorectă a unei diurne către un deputat în
Parlamentul European, ca urmare a unei erori înregistrate pe o listă de prezență. Curtea a constatat că sistemul de control care fusese instituit nu a
prevenit și nici nu a detectat astfel de erori, însă Parlamentul lucrează în prezent la un nou sistem, care să funcționeze mai eficient decât cel anterior.
Parlamentul a luat act de observațiile Curții și face trimitere, în ceea ce privește problema legată de diurnă, la răspunsul la recomandarea 1.

Concluzie și recomandări
Recomandarea 9.1 – Parlamentul European
Parlamentul ar trebui să realizeze modificările necesare pentru a se asigura că diurnele sunt plătite numai deputaților care îndeplinesc condițiile
prevăzute pentru a beneficia de acestea (a se vedea punctul 9.8).

RO
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Calendar: până la sfârșitul anului 2022
Parlamentul acceptă această recomandare. În 2019, Parlamentul a lansat un proiect menit să permită înregistrarea automatizată a prezenței cu ajutorul
tehnologiei biometrice în registrul central de prezență și în hemicicluri. Această tehnologie ar elimina erorile și ar asigura faptul că diurnele sunt plătite
efectiv numai deputaților în Parlamentul European care au dreptul să beneficieze de aceste plăți. Din cauza pandemiei de COVID-19, s-au înregistrat
anumite întârzieri în implementarea proiectului. Administrația Parlamentului, mandatată de Birou, a semnat la sfârșitul anului 2020 un contract care
vizează punerea în aplicare a acestui proiect. În plus, operatorul de date al Parlamentului evaluează în prezent recomandările Autorității Europene
pentru Protecția Datelor primite la sfârșitul lunii martie 2021.
Anexe
Anexa 9.2 - Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare
Recomandarea nr. 2:
la următoarea revizuire a normelor care reglementează primirea grupurilor de vizitatori, Parlamentul European trebuie să consolideze procedura de
depunere a declarațiilor de cheltuieli, solicitând grupurilor să furnizeze documente justificative împreună cu declarațiile de cheltuieli.

Serviciul de Audit Intern și-a întocmit raportul final privind auditul efectuat asupra grupurilor de vizitatori la începutul anului 2021; acest raport include
un plan de acțiune, conform căruia este necesar să i se prezinte Secretarului General o propunere de revizuire a normelor care reglementează grupurile
de vizitatori, aceasta urmând a fi adoptată de către Birou. În prezent, se efectuează demersurile necesare pentru a pregăti o revizuire a normelor
aplicabile grupurilor de vizitatori. Recomandarea Curții de Conturi va fi integrată în propunerea de revizuire a normelor.

316
RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
„CONTRIBUȚIA LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 – CAPITOLUL 9 – ADMINISTRAȚIE”

INTRODUCERE
9.1 Comisia salută concluzia generală a CCE potrivit căreia nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor
aferente rubricii Administrație nu a fost semnificativ. Comisia va monitoriza problemele identificate
de CCE, după caz. În ceea ce privește alocațiile familiale percepute din alte surse, Comisia a
consolidat controalele efectuate și, în același timp, a îmbunătățit platforma utilizată și comunicarea
adresată agenților.
REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
9.9 În ceea ce privește costurile legate de licențele de software, Comisia a negociat cu vânzătorul de
programe informatice un acord forfetar. Comisia a plătit suma care a fost negociată și convenită cu
vânzătorul de software.
CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI
9.17 Chestiunea alocațiilor familiale este extrem de complexă și nu este în întregime de competența
Comisiei: alocațiile familiale naționale depind de situații familiale din ce în ce mai complexe și
variate și, în unele cazuri, inclusiv de plafoanele de venit familial și chiar de situațiile specifice în care
se găsesc copiii.
Recent, au avut loc schimbări organizaționale importante în Belgia (care reprezintă 80 % din
personalul care ar putea beneficia de alocații naționale), prin care competența în ceea ce privește
prestațiile familiale a fost transferată de la statul federal la comunități și regiuni, luând în considerare
reședința copilului, sumele au fost diferențiate în funcție de data nașterii copiilor etc. Pentru a
contracara aceste schimbări, Comisia a consolidat controalele efectuate și, în același timp, a
îmbunătățit platforma utilizată și comunicarea adresată agenților.
Recomandarea 9.2 – Comisia
Comisia acceptă recomandarea și a luat deja măsurile necesare pentru a încuraja agenții să își
îndeplinească obligațiile prin:



îmbunătățirea instrumentului său informatic SYSPER pentru codificarea declarațiilor;
informarea sistematică a agenților cu privire la obligațiile lor de a-și actualiza datele cu
caracter personal, fie în cadrul schimburilor de informații cu oficiul responsabil cu plata
drepturilor individuale (PMO) în legătură cu alocațiile familiale, fie prin buletine informative
trimise în mod regulat întregului personal.

De asemenea, Comisia a consolidat echipa relevantă responsabilă de alocațiile percepute din alte
surse, printre altele pentru a efectua verificări periodice pe baza listelor extrase din bazele de date
interne pentru a viza/identifica toate dosarele care nu sunt actualizate sau în cazul cărora declarațiile
preconizate nu au fost încă făcute.

RO

RO
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Introducere
01 Acest raport anual prezintă constatările Curții cu privire la Al optulea, Al nouălea,

Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare (denumite în continuare
„FED”). Caseta 1 oferă o imagine de ansamblu a activităților și a cheltuielilor efectuate
pentru acest domeniu în 2020.

Caseta 1
Fondurile europene de dezvoltare — Sinteză financiară pentru 2020
Plățile din cadrul fondurilor europene de dezvoltare (FED), per linie bugetară și
pe tipuri
Administrație

Proiecte
FED 11

Sprijin bugetar
1 173

3 038

28
FED

FED 10

353
7

FED 9
6
0

1 000

2 000

3 000

4 000

(în milioane de euro)
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Plățile din cadrul FED și populația auditată
(în milioane de euro)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

plăți de prefinanțare ⁽*⁾ 2 165
Plăți
4 605

plăți intermediare/finale
1 640
plăți…

contribuții la fonduri
fiduciare 800

prefinanțări validate și închise ⁽*⁾ 1 927
Populația auditată
3 981
sume plătite din fondurile
fiduciare 414

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru detalii, a se vedea
punctul 11 din anexa 1.1 la Raportul anual pe 2020 al Curții de Conturi Europene privind execuția
bugetului).
(*)

Sursa: conturile consolidate pentru exercițiul 2020 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea,
celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED.
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Scurtă descriere a fondurilor europene de dezvoltare

02 Lansate în 1959, fondurile europene de dezvoltare au fost principalele

instrumente prin care Uniunea Europeană (UE) a furnizat ajutor în cadrul cooperării
pentru dezvoltare țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și
teritoriilor de peste mări (TTPM) până la sfârșitul anului 2020. Acordul de parteneriat
semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 pentru o perioadă de 20 de ani (denumit în
continuare „Acordul de la Cotonou”) a fost cadrul care definea relațiile UE cu țările ACP
și cu țările și teritoriile de peste mări 1. Acest acord avea ca obiectiv principal reducerea
și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Pentru cadrul financiar multianual (CFM)
2021-2027, ajutorul acordat în cadrul cooperării pentru dezvoltare țărilor din Africa,
zona Caraibilor și Pacific este integrat în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru
dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI – Europa în lume), iar cel acordat țărilor
și teritoriilor de peste mări este integrat în Decizia de asociere peste mări. Cu toate
acestea, cel de Al optulea, cel de Al nouălea, cel de Al zecelea și cel de
Al unsprezecelea FED nu vor fi integrate în bugetul general al UE, ci vor continua să fie
executate separat și vor face obiectul unei raportări distincte până la închiderea lor.

03 Fondurile europene de dezvoltare prezintă anumite particularități. Astfel:
(a) contribuțiile statelor membre sunt bazate pe cote sau „chei de contribuție”, care
sunt stabilite de guvernele naționale reunite în cadrul Consiliului Uniunii
Europene;
(b) fondurile sunt gestionate de Comisie, în afara cadrului aferent bugetului general
al UE, și de către Banca Europeană de Investiții (BEI);

1

Perioada de aplicabilitate a dispozițiilor Acordului de la Cotonou a fost prelungită până la
30 noiembrie 2021.
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(c) având în vedere caracterul interguvernamental al FED, Parlamentul European are
un rol mai limitat în funcționarea acestor fonduri, în comparație cu rolul pe care îl
joacă în legătură cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare finanțate din
bugetul general al UE; în special, Parlamentul nu este implicat în procesul de
stabilire și de alocare a resurselor FED. Cu toate acestea, Parlamentul European
rămâne autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, dar nu și în cazul
Facilității pentru investiții, care este gestionată de BEI și care se află, prin urmare,
în afara sferei auditului Curții 2, 3;
(d) principiul anualității nu se aplică în cazul FED: acordurile privind FED sunt
încheiate, de regulă, pentru o perioadă de angajament de cinci până la șapte ani,
iar plățile pot fi efectuate pe parcursul unei perioade mult mai lungi.

04 FED sunt gestionate aproape în totalitate4 de Direcția Generală Parteneriate
Internaționale (DG INTPA), fosta Direcție Generale Cooperare Internațională și
Dezvoltare (DG DEVCO), din cadrul Comisiei 5.

05 Cheltuielile care fac obiectul prezentului raport sunt efectuate cu ajutorul unor

metode diverse, cum ar fi contracte de lucrări/de furnizare de bunuri/de prestare de
servicii, granturi, sprijin bugetar, acorduri de delegare și acorduri de contribuție,
precum și devize de program, puse în aplicare în 79 de țări (a se vedea anexa II).

2

A se vedea articolele 43, 48-50 și 58 din Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din
2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea fond
european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 17).

3

Un acord tripartit încheiat în 2012 între BEI, Comisie și Curte [articolul 134 din
Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul
financiar aplicabil celui de Al zecelea fond european de dezvoltare (JO L 78, 19.3.2008, p. 1)]
stabilește normele pentru auditarea acestor operațiuni de către Curte.

4

Cu excepția a 1,44 % din cheltuielile FED aferente exercițiului 2020, procent care a fost
gestionat de Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (DG ECHO).

5

DG DEVCO a devenit DG INTPA în ianuarie 2021.
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Capitolul I – Execuția financiară a celui
de Al optulea, a celui de Al nouălea,
a celui de Al zecelea și a celui de
Al unsprezecelea fond european de
dezvoltare
06 Bugetul celui de Al optulea FED (1995-2000) se ridica la 12,8 miliarde de euro,

bugetul celui de Al nouălea FED (2000-2007), la 13,8 miliarde de euro, iar bugetul celui
de Al zecelea FED (2008-2013), la 22,7 miliarde de euro.

07 Acordul intern de creare a celui de Al unsprezecelea FED6 (2015-2020) a intrat în

vigoare la 1 martie 2015. Între 2013 și 2015, fondurile au fost angajate prin intermediul
unei facilități de tranziție, cu scopul de a se asigura continuitatea în așteptarea
ratificării celui de Al unsprezecelea FED. Celui de Al unsprezecelea FED îi corespund
fonduri în valoare de 30,5 miliarde de euro, din care 29,1 miliarde de euro sunt alocați
țărilor ACP, 364,5 milioane de euro țărilor și teritoriilor de peste mări, iar 1,1 miliarde
de euro cheltuielilor administrative.

08 Caseta 2 prezintă utilizarea resurselor FED atât în 2020, cât și cumulativ pentru

Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED în 2020.

6

JO L 210, 6.8.2013, p. 1.
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Caseta 2
Utilizarea resurselor FED la 31 decembrie 2020*
(în milioane de euro)
Situația la sfârșitul
exercițiului 2019
Suma
Rata de
totală
execuție2
A – RESURSE1

76 764

B – UTILIZARE
1. Angajamente globale4
2. Angajamente individuale5
3. Plăți

73 309
67 683
57 414

95,5 %
88,2 %
74,8 %

C – Angajamente restante (B1-B3)

15 896
3 454

D – Soldul disponibil (A-B1) 7

Execuția bugetară în cursul exercițiului financiar 2020
(sume nete)6
Suma
FED 83
FED 93
FED 10
FED 113
totală

Situația la sfârșitul exercițiului 2020
FED 8

FED 9

FED 10

FED 11

Suma
totală

Rata de
execuție2

-2

-69

-368

123

-316

10 376

15 279

21 061

29 731

76 447

0
0
0

-68
-48
6

-110
256
360

2 798
3 413
4 239

2 620
3 621
4 605

10 375
10 374
10 374

15 268
15 253
15 208

20 978
20 567
19 645

29 309
25 110
16 791

75 929
71 304
62 018

99,3 %
93,3 %
81,1 %

20,7 %

0

60

1 333

12 518

13 911

18,2 %

4,5 %

1

12

83

422

518

0,7 %

* Cifre rotunjite.
1
Includ alocările inițiale pentru Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED, cofinanțări, dobânzi, resurse diverse și transferuri de la FED anterioare.
2
Ca procent din resurse.
3
Valorile negative corespund dezangajărilor.
4
Angajamentele globale se raportează la deciziile de finanțare.
5
Angajamentele individuale privesc contractele la nivel individual.
6
Angajamentele nete după dezangajări. Plăți nete după recuperări.
7
Soldul disponibil include „rezerva care nu poate fi mobilizată” (care nu poate fi utilizată fără o decizie unanimă a Consiliului).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor consolidate pentru exercițiul 2020 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de
Al unsprezecelea FED. Cifrele prezentate nu acoperă partea din FED care este gestionată de BEI.

327

09 În fiecare an, DG INTPA își stabilește indicatori-cheie de performanță privind buna

gestiune financiară și utilizarea eficientă a resurselor. Acești indicatori arată că,
în 2020, în pofida dificultăților cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19,
DG INTPA și-a atins obiectivul de a reduce cu 35 % prefinanțările vechi și
angajamentele necheltuite vechi, precum și obiectivul de a menține sub 15 % proporția
contractelor expirate. Acest lucru a fost rezultatul unei îmbunătățiri în ultimii ani la
nivelul procedurilor (a se vedea caseta 3). Ambele obiective au fost definite ca obiectiv
global pentru întreaga sferă de competență a DG INTPA și ca obiectiv specific pentru
FED.

Caseta 3
Indicatorii-cheie de performanță referitori la reducerea
prefinanțărilor vechi, a angajamentelor necheltuite vechi și
a numărului de contracte expirate vechi
În 2020, DG INTPA a decis să stabilească un nou obiectiv (majorându-l de la 25 % la
35 %) pentru indicatorii-cheie de performanță privind reducerea prefinanțărilor
vechi și a angajamentelor necheltuite vechi. DG INTPA a depășit aceste obiective
pentru ambii indicatori în 2020: prefinanțările vechi au fost reduse cu mai mult de
jumătate, atât pentru FED (56 %), cât și pentru întreaga sferă de competență
(55 %). Angajamentele necheltuite vechi au fost reduse cu 40 % pentru FED și cu
41 % pentru ansamblul sferei de competență a DG INTPA.
Direcția și-a atins, de asemenea, obiectivul de a menține sub 15 % proporția
contractelor expirate încă deschise în sistem pentru FED (14 %) și pentru
ansamblul sferei sale de competență (11 %). Indicatorul-cheie de performanță
pentru FED s-a îmbunătățit constant din 2017 (îmbunătățire de 19 % față de 2017,
de 17 % față de 2018 și de 15 % față de 2019), ca urmare a noilor proceduri
instituite în 2017.
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Capitolul II – Declarația de asigurare a
Curții de Conturi Europene cu privire la
fondurile europene de dezvoltare
Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene cu privire
la Al optulea, la Al nouălea, la Al zecelea și la Al unsprezecelea
fond european de dezvoltare (FED), prezentată Parlamentului
European și Consiliului – raportul auditorului independent
Opinie

I.Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de
Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED, aprobate, care cuprind bilanțul,
situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația
modificărilor în structura activelor nete, precum și raportul privind execuția
financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor care sunt subiacente acestor conturi
și a căror gestiune financiară se află în sarcina Comisiei 7.

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor

II.În opinia Curții, conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de

Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acestor fonduri la 31 decembrie 2020,
rezultatele operațiunilor lor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările în
structura activelor lor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în
conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil FED și cu normele

7

În temeiul articolelor 43, 48-50 și 58 din Regulamentul financiar aplicabil celui de
Al unsprezecelea FED, resursele FED care sunt gestionate de BEI nu fac obiectul prezentei
declarații de asigurare.
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contabile bazate pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate
la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor
Veniturile
Opinia privind legalitatea și regularitatea veniturilor

III.În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.
Cheltuielile
Opinie contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor

IV.În opinia Curții, având în vedere importanța aspectului descris în secțiunea
„Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor”,
cheltuielile acceptate în conturile aferente exercițiului încheiat la
31 decembrie 2020 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.
Baza pentru opinie

V.Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de

audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care
revin Curții în temeiul acestor standarde și coduri sunt descrise mai detaliat în
secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Totodată,
Curtea a respectat cerințele de independență și a îndeplinit obligațiile etice care îi
revin în conformitate cu Codul etic pentru profesioniștii contabili al Consiliului
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili. Curtea consideră că
probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a sta la
baza opiniei sale.
Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor

VI.Cheltuielile înregistrate în 2020 aferente celui de Al optulea, celui de

Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED sunt afectate de un
nivel semnificativ de eroare. Nivelul de eroare estimat de Curte pentru cheltuielile
acceptate în conturi este de 3,8 %.
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Aspecte-cheie ale auditului

VII.Aspectele-cheie ale auditului sunt acele chestiuni care, pe baza

raționamentului profesional al Curții, au avut cea mai mare importanță pentru
auditul situațiilor financiare din perioada avută în vedere. Aceste aspecte au fost
abordate în contextul auditului realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în
ansamblu și în vederea formulării opiniei sale asupra situațiilor respective, însă
Curtea nu prezintă o opinie separată cu privire la aceste aspecte.
Cheltuielile înregistrate în avans

VIII.Curtea a evaluat cheltuielile înregistrate în avans care sunt prezentate în

conturi și care se bazează în mare parte pe estimări. La sfârșitul exercițiului 2020,
Comisia a estimat la 5 452 de milioane de euro cheltuielile eligibile efectuate, dar
încă neraportate de beneficiari (la sfârșitul exercițiului 2019, aceste cheltuieli se
ridicau la 5 074 de milioane de euro).

IX.Curtea a examinat modul de calcul al acestor estimări privind cheltuielile

înregistrate în avans și a analizat un eșantion de 30 de contracte individuale
pentru a testa în ce măsură aceste cheltuieli erau afectate de denaturări.
Activitatea desfășurată a permis Curții să concluzioneze că valoarea cheltuielilor
înregistrate în avans prezentate în conturile finale era corespunzătoare.
Impactul pe care îl poate avea retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
asupra conturilor FED pentru exercițiul 2020

X.La 1 februarie 2020, Regatul Unit a încetat să mai fie stat membru al UE. În

urma încheierii Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice („Acordul de retragere”) între cele două părți, Regatul Unit s-a angajat să
rămână parte la FED până la închiderea celui de Al unsprezecelea FED și a tuturor
fondurilor europene de dezvoltare anterioare neînchise. Regatul Unit își va asuma
aceleași obligații ca și statele membre în temeiul acordului intern prin care a fost
înființat cel de Al unsprezecelea FED, precum și obligațiile care decurg din FED
anterioare până la închiderea acestora.

XI.Acordul de retragere prevede, de asemenea, că, în cazul în care sumele

aferente unor proiecte desfășurate în cadrul celui de Al zecelea FED sau al FEDurilor anterioare nu au fost angajate sau au fost dezangajate până la data intrării
în vigoare a acestui acord, partea care corespunde Regatului Unit din aceste sume
nu va fi reutilizată. Același principiu se aplică și pentru partea care corespunde
Regatului Unit din fondurile neangajate sau dezangajate din cadrul celui de
Al unsprezecelea FED după 31 decembrie 2020.
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XII.Având în vedere cele expuse mai sus, nu există niciun impact financiar de
raportat cu privire la conturile FED aferente exercițiului 2020. Curtea
concluzionează că, așa cum se prezentau la 31 decembrie 2020, conturile FED
reflectă în mod corect situația procesului de retragere de la data respectivă.
Responsabilitățile conducerii

XIII.În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar

aplicabil celui de Al unsprezecelea FED, conducerea este responsabilă de
întocmirea și de prezentarea conturilor anuale ale fondurilor europene de
dezvoltare pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate
la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor
subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea,
implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori.
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor
subiacente conturilor FED aparține Comisiei.

XIV.În procesul de întocmire a conturilor FED, Comisia este responsabilă de

evaluarea capacității FED de a-și continua activitatea, prezentând orice aspecte
relevante și utilizând principiul contabil al continuității activității, cu excepția
cazului în care intenționează să lichideze entitatea sau să oprească operațiunile
sau nu are nicio altă soluție realistă decât aceea de a face acest lucru.

XV.Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare
financiară al FED.

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor FED și al
operațiunilor subiacente

XVI.Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă

referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul
conturilor FED și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu legile și
reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și
Consiliului, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de asigurare cu
privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor
subiacente acestora. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare
ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul a detectat neapărat toate
cazurile de denaturări sau de neconformități semnificative care pot exista. Acestea
pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi
semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea influența, în
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mod individual sau agregat, orice decizii economice luate pe baza acestor conturi
FED.

XVII.Ca parte a auditurilor sale desfășurate în conformitate cu standardele ISA
și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul profesional și își păstrează scepticismul
profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:
o

Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor
FED și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități
semnificative cu cerințele cadrului juridic aplicabil FED, fie că aceste
denaturări sau neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că
rezultă din erori. Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să
abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate
pentru a sta la baza opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau
neconformități semnificative cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat
decât cele în care denaturările sau neconformitățile semnificative sunt
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, fals, omisiuni
intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern. În consecință,
există un risc mai mare ca astfel de situații să nu fie detectate.

o

Curtea ia în considerare controlul intern relevant pentru audit în vederea
elaborării de proceduri de audit adecvate, dar nu în scopul exprimării unei
opinii cu privire la eficacitatea controlului intern.

o

Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de
conducere și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor
aferente de informații realizate de către aceasta.

o

Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de
către conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și
determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine
semnificativă din cauza unor evenimente sau condiții care ar putea genera
îndoieli semnificative privind capacitatea FED de a-și continua activitatea. În
cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine semnificativă,
Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra prezentărilor
aferente din conturile FED sau, în cazul în care aceste prezentări sunt
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau
condiții ulterioare pot determina entitatea să nu își mai desfășoare
activitatea în baza principiului continuității activității.

o

Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor
anuale, inclusiv toate prezentările de informații, precum și măsura în care
conturile anuale reflectă în mod fidel operațiunile și evenimentele
subiacente.
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XVIII.Curtea comunică persoanelor responsabile din conducere, printre alte

aspecte, sfera planificată și programarea în timp a auditului, precum și constatările
principale ale auditului, inclusiv constatările cu privire la eventuale deficiențe
semnificative ale controlului intern.

XIX.În ceea ce privește veniturile, Curtea examinează toate contribuțiile din
partea statelor membre și un eșantion de alte tipuri de operațiuni aferente
veniturilor.

XX.În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la

momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate.
Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (cu excepția plăților în avans) la
momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate după ce
destinatarul fondurilor a furnizat probe cu privire la utilizarea lor corespunzătoare,
iar instituția sau organismul a acceptat aceste probe prin validarea și închiderea
plății în avans, lucru care poate să aibă loc abia în unul dintre exercițiile ulterioare.

XXI.Dintre aspectele discutate cu Comisia, Curtea stabilește care au fost

chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor FED și care reprezintă,
prin urmare, aspectele-cheie ale auditului pentru perioada curentă. Curtea descrie
aceste aspecte în raportul său, cu excepția cazului în care legile sau reglementările
interzic prezentarea lor publică sau cu excepția cazului în care, în circumstanțe
extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul
său deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile pentru interesul
public vor fi depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

8 iulie 2021

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg

334

Informații în sprijinul declarației de asigurare
Sfera și abordarea auditului

10 Anexa 1.1 la Raportul anual pe 2020 al Curții de Conturi Europene privind

execuția bugetului descrie abordarea și metodologia de audit a Curții, care se aplică și
pentru auditul privind FED.

11 Observațiile Curții cu privire la fiabilitatea conturilor FED se bazează pe situațiile

financiare 8 ale celui de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED,
aprobate de Comisie 9, împreună cu scrisoarea cuprinzând declarațiile contabilului,
primită la 30 iunie 2021. Curtea a testat sumele și informațiile prezentate și a evaluat
principiile contabile utilizate, precum și toate estimările semnificative întocmite de
Comisie și prezentarea globală a conturilor.

12 Pentru a audita regularitatea operațiunilor, Curtea a examinat un eșantion de

140 de operațiuni reprezentative pentru întreaga gamă de cheltuieli din cadrul FED.
Acestea au inclus 21 de operațiuni legate de Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
102 operațiuni ordonanțate de 21 de delegații ale UE 10 și 17 plăți aprobate de serviciile
centrale ale Comisiei 11. Dimensiunea totală a eșantionului, de 140 de operațiuni, este
în conformitate cu modelul de asigurare al Curții. Atunci când a detectat erori la nivelul
operațiunilor, Curtea a analizat cauzele subiacente pentru a identifica posibilele
deficiențe.

13 De asemenea, Curtea a examinat pentru exercițiul 2020 următoarele aspecte:
(a) toate contribuțiile din partea statelor membre și un eșantion de alte tipuri de
operațiuni aferente veniturilor, cum ar fi contribuții de cofinanțare din partea
altor țări;

8

A se vedea articolul 39 din Regulamentul (UE) 2018/1877.

9

În conformitate cu Regulamentul financiar al FED; a se vedea articolul 38 din
Regulamentul (UE) 2018/1877.

10

Uniunea Africană, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Republica Centrafricană,
Republica Democratică Congo, Djibouti, Timorul de Est, Ghana, Guyana, Côte d’Ivoire,
Jamaica, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania și Zimbabwe.

11

DG INTPA: 138 de plăți; DG ECHO: 2 plăți pentru ajutor umanitar.

335

(b) anumite sisteme utilizate de DG INTPA și de delegațiile UE, acoperind următoarele
elemente: (i) verificările ex ante realizate de membri ai personalului Comisiei, de
auditori externi (contractați de Comisie sau de beneficiari) sau de supervizori
externi înaintea efectuării plăților și (ii) monitorizarea și supravegherea, în special
urmărirea modului în care s-a dat curs concluziilor auditurilor externe și ale
studiului privind rata de eroare reziduală 12;
(c) fiabilitatea informațiilor cu privire la regularitate prezentate în raportul anual de
activitate al DG INTPA, coerența metodologiei de estimare a sumelor expuse
riscului și a viitoarelor corecții și recuperări, precum și includerea acestor
informații în raportul anual al Comisiei privind gestiunea și performanța;
(d) situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare ale Curții.

14 Astfel cum se menționează la punctul 04, DG INTPA implementează majoritatea

instrumentelor de ajutor extern finanțate atât din bugetul general al UE, cât și din FED.
Observațiile Curții cu privire la sisteme și la prezentarea informațiilor în raportul anual
de activitate se referă la întreaga sferă de competență a DG INTPA.

15 Din cauza pandemiei de COVID-19, nu s-au putut efectua vizite la fața locului în

delegațiile UE 13. Acest lucru a împiedicat Curtea să desfășoare anumite proceduri de
audit, în special verificarea executării contractelor pentru operațiunile selectate, și,
prin urmare, a limitat activitatea de audit a Curții. Ea a trebuit să își adapteze
abordarea, să procedeze la examinări documentare ale operațiunilor și proiectelor și să
asigure legătura de la distanță cu entitățile auditate.

12

DG INTPA solicită anual unui contractant să efectueze un studiu cu privire la rata de eroare
reziduală, cu scopul de a estima, pentru ansamblul sferei sale de competență, nivelul de
eroare care nu a fost detectat de nicio verificare de gestiune destinată să prevină sau să
detecteze și să corecteze erorile. Studiul referitor la rata de eroare reziduală nu constituie
o misiune de asigurare sau un audit. El se bazează pe metodologia și pe manualul privind
rata de eroare reziduală puse la dispoziție de DG INTPA.

13

Toate cele nouă vizite de audit (Mali, Jamaica, Ghana, Sudan, Guyana, Djibouti, Timorul de
Est, Uniunea Africană și Zimbabwe) au fost înlocuite cu examinări documentare.
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Fiabilitatea conturilor

16 În urma auditului său, Curtea a constatat că conturile nu au fost afectate de

denaturări semnificative.

Regularitatea operațiunilor
Veniturile

17 Operațiunile aferente veniturilor nu prezentau un nivel semnificativ de eroare.
Cheltuielile

18 Anexa I oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe

operațiuni. Dintre cele 140 de operațiuni examinate, 36 (25,7 %) conțineau erori. Pe
baza celor 31 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare este de
3,8 % 14.

19 Caseta 4 prezintă repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat de

Curte pentru 2020.

14

Nivelul de eroare este calculat de Curte pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată
reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de
eroare estimat din cadrul populației se situează între 1,8 % și 5,8 % (limita inferioară,
respectiv superioară, a nivelului de eroare).

337

Caseta 4
Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Lipsa unor documente
justificative esențiale

38,3 %

Cheltuieli neeligibile

38,2 %

Cheltuieli care nu fuseseră
efectuate

18,1 %

Alte tipuri de erori

3,2 %

Încălcări grave ale normelor în
materie de achiziții publice

2,2 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

20 Caseta 5 prezintă exemple de erori cuantificate de Curte, pe tipuri de erori.
Caseta 5
Cheltuieli care nu fuseseră efectuate: cheltuieli declarate care au fost
supraevaluate
Comisia a avizat un contract de lucrări încheiat cu o întreprindere privată pentru
dezvoltarea unei rețele de irigații în Mali. Valoarea totală a contractului a fost de
15,6 milioane de euro, iar contribuția UE a fost de 100 %. Plățile intermediare din
cadrul contractului ar fi trebuit să fie bazate pe măsurători efective raportate de
contractant și verificate de supervizorul contractului. Curtea a comparat
măsurătorile raportate de contractant pentru un element din factura din
octombrie 2019 – eliminarea materialului excavat –, pentru care suma totală
raportată se ridica la 288 729 de euro, cu măsurătorile verificate de supervizorul
contractului. S-a constatat că suma declarată pentru acest element fusese
supraevaluată cu 32 304 euro (11 %). Acest lucru s-a datorat unei erori materiale
în raportare din partea supervizorului contractului.
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Cheltuieli efectuate în afara perioadei de eligibilitate
Comisia a încheiat un acord de grant cu o organizație internațională pentru
finanțarea punerii în aplicare a mecanismului de monitorizare a acordului de
încetare a focului și a dispozițiilor tranzitorii de securitate în Sudanul de Sud.
Costul total al acțiunii a fost estimat la 9,2 milioane de euro, contribuția din partea
UE fiind de 100 %.
Curtea a examinat prima de asigurare pentru personal și a constatat că aceasta
fusese reînnoită pentru un an întreg (1 mai 2017-30 aprilie 2018), în pofida
faptului că proiectul s-a încheiat la 31 ianuarie 2018.
Comisia a considerat că valoarea totală a primei de asigurare (221 340 de euro)
era eligibilă, deși 25 % din sumă (echivalentul a trei luni sau 49 069,52 euro) viza
un interval de timp din afara perioadei de punere în aplicare a proiectului și, prin
urmare, nu era eligibilă.

Eroare privind achizițiile – lipsa de transparență într-o procedură de
achiziții publice
Comisia a semnat un contract de lucrări pentru consolidarea securității alimentare
într-o regiune din Camerun. Beneficiarul proiectului a subcontractat o parte din
lucrări unei organizații neguvernamentale (ONG), care a atribuit contractul în
valoare de 5 131,66 euro printr-o procedură deschisă bazată pe criteriul „ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic”. Potrivit constatărilor
auditorilor, criteriile de evaluare utilizate pentru atribuire nu erau aceleași cu cele
publicate în anunțul de participare. Prin urmare, procedura de achiziție nu
îndeplinea criteriile de eligibilitate.

Costuri neeligibile imputate proiectului
Comisia a încheiat un acord de delegare cu o organizație internațională pentru
promovarea unor acțiuni de eliminare a violenței împotriva femeilor și fetelor și
a practicilor nocive la nivel mondial.
Curtea a examinat cheltuielile efectuate de organizația internațională și
a confirmat că aceasta declarase cheltuieli în valoare de 70,1 milioane de euro,
care fuseseră acceptate de Comisie. Verificările Curții au arătat însă că, în perioada
respectivă, cheltuielile reale au fost de 37,0 milioane de euro. Diferența de
33,1 milioane de euro consta în angajamente înregistrate de organizația
internațională care nu fuseseră încă cheltuite. Prin urmare, această sumă era
neeligibilă.
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21 Comisia și partenerii acesteia responsabili de implementarea proiectelor au

comis, în anul 2020, mai multe erori în cadrul operațiunilor aferente granturilor și
acordurilor de contribuție și de delegare încheiate cu organizații internaționale decât în
cadrul operațiunilor aferente altor forme de sprijin (cum ar fi cele care acoperă
contracte de furnizări de lucrări/bunuri/servicii). Dintre cele 67 de operațiuni de acest
tip care au fost examinate de Curte, 27 (40,3 %) conțineau erori cuantificabile, care
reprezentau 94,2 % din nivelul de eroare estimat.

22 În cinci cazuri de erori cuantificabile și în trei cazuri de erori necuantificabile,

Comisia dispunea de suficiente informații astfel încât să fi putut preveni sau detecta și
corecta erorile respective înainte de acceptarea cheltuielilor. Dacă Comisia ar fi utilizat
în mod corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare
estimat ar fi fost cu 1,19 puncte procentuale mai mic. Curtea a identificat alte
cinci operațiuni care conțineau erori pe care auditorii și supervizorii externi ar fi trebuit
să le detecteze. Aceste cazuri au contribuit cu 0,1 puncte procentuale la nivelul de
eroare estimat.

23 În plus, trei operațiuni care conțineau o eroare cuantificabilă15 au făcut obiectul

unui audit sau al unei verificări a cheltuielilor. Sistemul de control al DG INTPA este
bazat pe verificări ex ante 16. Informațiile furnizate în rapoartele de audit/de verificare
cu privire la activitățile desfășurate efectiv nu au permis Curții să evalueze dacă erorile
ar fi putut fi detectate și corectate în cursul acestor verificări ex ante 17.

15

Aceste erori au contribuit cu 0,24 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat.

16

Sistemul de control global cuprinde verificări ex ante și ex post. Verificările ex ante
evaluează eligibilitatea cheltuielilor înainte de contractare și de acceptarea acestora, în
timp ce verificările ex post au loc după acceptarea cheltuielilor. De exemplu, un audit extern
poate fi efectuat fie ex ante (înainte de acceptarea unei plăți), fie ex post (după finalizarea
unui proiect). Ambele tipuri de verificări pot duce la recuperarea fondurilor plătite
beneficiarului; în cazul verificărilor ex ante, astfel de recuperări privesc prefinanțări plătite
anterior.

17

Rapoartele nu acoperă 100 % din cheltuielile raportate și nici nu oferă detalii suficiente care
să confirme că elementele în legătură cu care Curtea a identificat erori făcuseră parte din
eșantionul lor.
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24 La fel ca în anii precedenți, frecvența erorilor constatate, inclusiv în cadrul unor

declarații finale de cheltuieli care făcuseră, ex ante, obiectul unor audituri externe și al
unor verificări ale cheltuielilor, indică existența unor deficiențe la nivelul acestor
controale.

25 În trei domenii, operațiunile examinate de Curte nu conțineau nicio eroare. Este

vorba de sprijinul bugetar (9 operațiuni auditate), de cheltuieli administrative
(3 operațiuni) și de operațiuni pentru care fusese aplicată „abordarea noțională”, în
cazul proiectelor cu donatori multipli implementate de organizații internaționale
(13 operațiuni). Punctele 8.9-8.12 din capitolul 8 al Raportului anual pe 2020 al Curții
de Conturi Europene privind execuția bugetului conțin mai multe detalii referitoare la
natura sprijinului bugetar și la abordarea noțională.

26 Unele organizații internaționale18 au asigurat doar un acces limitat la documente,
de exemplu doar într-un format care permite numai citirea, ceea ce înseamnă că
auditorii Curții nu au putut face copii ale documentelor examinate. În plus,
o organizație internațională a contestat mandatul Curții. Aceste probleme au
împiedicat planificarea și executarea auditului Curții și au condus la întârzieri excesive
în primirea documentației solicitate și în desfășurarea activității echipei de audit. Întrun alt caz, o organizație internațională a furnizat documentele justificative solicitate
după mai mult de nouă luni de la data cererii. Tratatul privind funcționarea UE 19
prevede dreptul Curții de Conturi Europene de a i se comunica orice document sau
informație necesară îndeplinirii misiunii sale. Curtea a formulat în trecut observații
conexe în Raportul anual pe 2018 20 și în Avizul nr. 10/2018 21.

18

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Asociația
Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

19

Dreptul Curții la accesul la documentație este prevăzut la articolul 287 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE): „Orice document sau informație necesară
îndeplinirii misiunii sale se comunică Curții de Conturi, la cererea sa, […] de către
persoanele fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte de la buget […].”

20

A se vedea punctul 19 din Raportul anual pe 2018 al Curții referitor la FED.

21

Avizul nr. 10/2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și
cooperare internațională, punctul 18.
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Raportul anual de activitate și alte mecanisme de guvernanță

27 În fiecare raport anual de activitate din perioada 2012-2018, DG INTPA a exprimat
rezerve cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente. În 2019, direcția a adoptat
un plan de acțiune cu scopul de a remedia deficiențele de la nivelul implementării
sistemului său de control.

28 Anul trecut, Curtea a raportat că se obținuseră progrese satisfăcătoare în ceea ce

privește planul de acțiune pentru 2018; dintre cele 13 acțiuni, șapte au fost finalizate,
una a fost pusă în aplicare parțial, două erau în desfășurare, două au fost anulate și
una nu fusese pusă în aplicare, ci a fost fuzionată cu o altă acțiune.

29 În planul său de acțiune pentru 2019, DG INTPA a ajustat numărul de acțiuni la

nouă. Opt dintre aceste acțiuni au fost reportate din ani precedenți și a fost introdusă
o măsură nouă menită să îmbunătățească metodologia și manualul pentru studiul
privind rata de eroare reziduală al DG INTPA. Conform situației valabile în aprilie 2021,
șapte acțiuni fuseseră finalizate și două erau în curs de desfășurare.

30 În planul său de acțiune pentru 2020, DG INTPA a ajustat, în mod similar, numărul

de acțiuni, de data aceasta la șapte. Cinci dintre aceste acțiuni au fost reportate din ani
precedenți și au fost adăugate două acțiuni noi: reducerea cuantumului global aferent
sumelor închise în exces pentru prefinanțări și efectuarea unei evaluări privind
utilizarea noilor termeni de referință pentru verificările cheltuielilor. Unele acțiuni au
fost afectate de probleme tehnice legate de sistemele informatice, un exemplu în acest
sens fiind simplificarea condițiilor contractuale pentru granturi. Altele, cum ar fi
acțiunea de menținere a gradului de sensibilizare cu privire la erorile frecvente, au fost
afectate de pandemia de COVID-19. Conform situației valabile în aprilie 2021, trei
acțiuni erau finalizate și patru erau în desfășurare (a se vedea anexa III).
Studiul din 2020 privind rata de eroare reziduală

31 În 2020, DG INTPA a cerut unui contractant extern să efectueze, în numele său,

cel de al nouălea studiu privind rata de eroare reziduală. Scopul studiului este de
a estima rata erorilor care nu au fost detectate de niciuna dintre verificările de
gestiune ale DG INTPA menite să prevină, să detecteze și să corecteze astfel de erori în
întreaga sa sferă de responsabilitate și de a concluziona cu privire la eficacitatea
verificărilor respective. Studiul este un element important pe care directorul general își
fundamentează declarația de asigurare și care contribuie la informațiile privind
regularitatea referitoare la „acțiunea externă” cuprinse în raportul anual al Comisiei
privind gestiunea și performanța.
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32 Pentru acest studiu din 2020, DG INTPA a aplicat un eșantion cu o dimensiune de

480 de operațiuni 22 (exact același număr de operațiuni ca în 2019). Aceasta a însemnat
că puteau fi prezentate din nou rate de eroare separate, pe de o parte, pentru
cheltuielile finanțate de la bugetul general al UE, și, pe de altă parte, pentru cheltuielile
finanțate din FED, în plus față de rata de eroare globală pentru ambele tipuri de
cheltuieli combinate. Pentru al cincilea an la rând, rata de eroare reziduală globală
estimată în acest studiu se situează sub pragul de semnificație de 2 % stabilit de
Comisie (în 2016: 1,67 %; în 2017: 1,18 %; în 2018: 0,85 %; în 2019: 1,13 %; în 2020:
0,95 %).

33 Studiul referitor la rata de eroare reziduală nu constituie o misiune de asigurare

sau un audit. Acest studiu se bazează pe metodologia și pe manualul privind rata de
eroare reziduală puse la dispoziție de DG INTPA. Curtea a identificat unele limitări care
pot contribui la subestimarea ratei de eroare reziduală.

34 În cadrul auditului pentru 2020, Curtea a detectat din nou mai mulți factori majori
care au denaturat rata de eroare reziduală. Primul factor consta în limitările stabilite
de acordul-cadru financiar și administrativ încheiat cu anumite organizații
internaționale. Acest acord limitează numărul elementelor care pot fi controlate în
cursul unei verificări a cheltuielilor, precum și accesul la probele de audit. În 2020,
Comisia a convenit să limiteze dimensiunea eșantioanelor pentru verificările
cheltuielilor, precum și să permită doar accesul de la distanță la copii electronice și să
interzică păstrarea de copii după documentele justificative aflate în custodia
organizațiilor internaționale. Astfel, în cazul în care un contract cu una dintre aceste
organizații internaționale a fost deja auditat, contractantul care se ocupă de studiul
privind rata de eroare reziduală nu a investigat în mod sistematic mai în detaliu și s-a
bazat pe activitatea anterioară, indiferent de nivelul de acoperire al acestei activități
și/sau de încrederea acordată acesteia de către contractant.

22

Unele dintre operațiunile eșantionate au o valoare care depășește intervalul de
eșantionare, dimensiunea finală a eșantionului fiind, prin urmare, de 412 operațiuni.
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35 Al doilea factor a fost ponderea operațiunilor pentru care rata de eroare

reziduală se baza în totalitate sau în parte pe activități anterioare de control. Această
pondere a fost de 17 % pentru credibilitate deplină și de 37 % pentru credibilitate
parțială 23. Pentru aceste operațiuni, contractantul s-a bazat pe activități anterioare
desfășurate ca parte a cadrului de control al DG INTPA, cum ar fi audituri financiare ale
proiectelor, verificări ale cheltuielilor efectuate de părți terțe independente și
controale efectuate de Comisie. Faptul de a se sprijini în mod excesiv pe activități de
control anterioare este în contradicție cu scopul studiului privind rata de eroare
reziduală, care este tocmai acela de a identifica erorile care au scăpat acestor
controale.

36 În al treilea rând, o analiză a activității desfășurate arată că o pondere de 97 % din

rata de eroare detectată de studiul privind rata de eroare reziduală decurgea din
granturi și din contracte încheiate cu organizații internaționale și cu agenții ale statelor
membre 24. Acestea pot fi considerate ca prezentând un risc ridicat să conțină erori. În
schimb, instrumentul de sprijin bugetar nu era afectat de erori și poate fi considerat ca
prezentând un risc scăzut de erori. Dacă se exclud operațiunile pentru care s-a acordat
credibilitate totală sau parțială activităților de audit anterioare, doar 6 operațiuni de
grant (în valoare totală de 6,3 milioane de euro sau 0,3 % din valoarea totală
a eșantionului 25) au fost examinate în întregime, în timp ce numărul operațiunilor de
sprijin bugetar care au făcut obiectul acestui nivel de examinare a fost de 58
(809,6 milioane de euro sau 30,5 % din valoarea totală a eșantionului) 26. Concentrarea
asupra domeniilor cu risc scăzut din cadrul populației reduce posibilitatea identificării
de erori efective.

23

În 2019, această pondere a fost de 20 % pentru credibilitate deplină și de 38 % pentru
credibilitate parțială.

24

Granturile în gestiune directă au reprezentat 37 % din rata de eroare, în timp ce cele în
gestiune indirectă cu organizații internaționale și cu agenții din statele membre au
reprezentat 60 %.

25

412 operațiuni în valoare de 2 099 de milioane de euro.

26

Eșantionul a cuprins în total 108 granturi; prin urmare, doar 5,6 % au fost examinate. În
schimb, eșantionul a inclus 61 de operațiuni de sprijin bugetar, ceea ce înseamnă că 95 %
au fost examinate integral.
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37 Al patrulea factor a fost metoda utilizată de DG INTPA pentru estimarea ratei de

eroare reziduală. În primul rând, această metodă oferă contractantului o marjă largă
de apreciere pentru a decide dacă există suficiente motive logistice și juridice care
împiedică accesul în timp util la documente în legătură cu o operațiune și, prin urmare,
pentru a estima rata de eroare. În al doilea rând, Comisia a adăugat o primă de risc de
5 % la rata de eroare reziduală, așa cum a procedat și în 2019. Nu este însă clar modul
în care Comisia a ajuns la prima de risc de 5 %. În consecință, această metodă nu
reflectă neapărat eroarea reziduală efectivă pentru operațiunea în cauză.

38 În plus, cadrul care reglementează studiul privind rata de eroare reziduală și

contractul dintre DG INTPA și contractant nu abordează și nu menționează riscul de
fraudă. Nu există nicio procedură care să impună contractantului să raporteze Comisiei
cazurile de suspiciune de fraudă care aduc atingere bugetului UE și care sunt detectate
în cursul activității sale privind rata de eroare reziduală.
Examinarea Raportului anual de activitate pe 2020

39 Declarația de asigurare a directorului general din Raportul anual de activitate

pe 2020 nu includea nicio rezervă, întrucât cele două rezerve rămase din 2018 au fost
retrase și nu a mai fost exprimată nicio rezervă nouă. În 2018 și în 2019, DG INTPA
a redus semnificativ sfera de cuprindere a rezervelor (adică ponderea din cheltuieli
acoperită de aceste rezerve). Caseta 6 ilustrează sfera rezervelor prezentate în fiecare
an în rapoartele anuale de activitate din 2010 până în 2020.
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Caseta 6
Rezervele exprimate în rapoartele anuale de activitate ale DG INTPA
din perioada 2010-2020
Cheltuielile anuale care pot face obiectul unor rezerve în raportul anual de activitate (%)
100 %

100 %

100 %

100 %

Introducerea de rezerve
diferențiate în funcție de riscuri

75 %

54 %
45 %

50 %
25 %
0%

16 %
0%

2011 și
anterior 2012

2013

2014

2015

2016

2017

1%

0%

0%

2018

2019

2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

40 La fel ca în Raportul anual pe 2019, Curtea consideră că lipsa rezervelor în

Raportul anual de activitate pe 2020 este nejustificată și că aceasta rezultă parțial din
limitările studiului privind rata de eroare reziduală.
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41 Un alt motiv care explică lipsa de rezerve este acela că, în 2019, Comisia

a introdus „regula de minimis” 27, conform căreia se consideră că o rezervă nu este
necesară dacă domeniul de cheltuieli pe care aceasta le-ar acoperi reprezintă mai
puțin de 5 % din totalul plăților și are un impact financiar sub 5 milioane de euro. În
consecință, nu se mai exprimă rezerve în unele cazuri în care acestea ar fi fost
formulate în ani anteriori, chiar dacă riscul respectiv continuă să existe. Un exemplu în
acest sens îl constituie granturile în gestiune directă, care sunt considerate un domeniu
cu risc ridicat conform analizei riscurilor realizată de DG INTPA. Această situație privind
lipsa rezervelor nu este de natură să ducă la prezentarea unei imagini corecte și fidele
a riscurilor care afectează întreaga sferă de competență a DG INTPA.

42 Observațiile formulate de Curte referitor la studiul privind rata de eroare

reziduală afectează și estimările cu privire la sumele expuse riscului, întrucât aceste
estimări se sprijină pe studiul respectiv. DG INTPA estimează că suma globală expusă
riscului la momentul plății este de 66,24 milioane de euro 28 (1 % din cheltuielile
aferente exercițiului 2020) și suma globală expusă riscului la închidere este de
52,82 milioane de euro 29. Din suma expusă riscului la momentul plății, DG INTPA
estimează că pentru 13,4 milioane de euro (20 %) se vor efectua corecții grație
verificărilor sale din anii următori (această sumă este cunoscută sub denumirea de
„capacitate de corecție”).

43 În conformitate cu recomandarea Curții din Raportul anual referitor la FED

pe 2019, DG INTPA a redus suma menționată mai sus pentru capacitatea de corecție cu
valoarea recuperărilor rezultată în urma constatărilor studiului privind rata de eroare
reziduală.

27

În contextul raportului anual de activitate, de minimis se referă la decizia luată de Consiliul
pentru gestiunea corporativă din cadrul Comisiei de a introduce un prag pentru rezervele
financiare.

28

Aceasta este cea mai bună estimare prudentă a cuantumului aferent acelor cheltuieli
relevante din cursul exercițiului care nu sunt însă conforme cu dispozițiile contractuale și de
reglementare aplicabile la momentul efectuării plății.

29

A se vedea Raportul anual de activitate pe 2020 al DG INTPA, p. 37.
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44 DG INTPA depune, de asemenea, eforturi în vederea îmbunătățirii calității datelor

utilizate pentru calcularea capacității de corecție. În 2020, această direcție generală șia continuat activitățile de formare și de sensibilizare cu privire la recuperări și la
calitatea datelor contabile 30. La fel ca în anii precedenți, DG INTPA a efectuat controale
direcționate la nivelul ordinelor de recuperare pentru a corecta discrepanțele
identificate. Curtea a examinat calculul capacității de corecție pentru 2020. După
testarea a 54 % (în termeni valorici) din totalul populației de recuperări, Curtea nu
a identificat nicio eroare în eșantionul său.

45 Pentru a îmbunătăți și mai mult coerența raportării financiare de către Comisie la

nivelul direcțiilor generale, în 2020 a fost creat un „tablou de bord financiar”, care
cuprinde șase indicatori 31. Doi dintre acești indicatori, și anume „absorbția
angajamentelor globale” și „plățile efectuate la timp”, erau aplicabili FED și fondurilor
fiduciare în 2020. În ceea ce privește „absorbția angajamentelor globale”, DG INTPA
a obținut un rezultat de 95 % pentru bugetul UE și de 94 % pentru FED. Pentru „plățile
efectuate la timp”, DG INTPA a atins 98 % pentru bugetul UE și 97 % pentru FED.

30

Formare specifică a personalului local din delegațiile UE cu privire la orientările pentru
introducerea ordinelor de recuperare.

31

Tabloul de bord financiar este un set de șase indicatori financiari standard pentru Comisia
Europeană în ansamblu. Scopul său este de a servi drept etalon de comparație pentru
fiecare serviciu al Comisiei. Indicatorii sunt: 1) execuția creditelor de angajament, 2)
realizarea previziunilor privind creditele de angajament, 3) execuția creditelor de plată, 4)
realizarea previziunilor privind creditele de plată, 5) absorbția angajamentelor globale, 6)
plăți efectuate la timp.
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Concluzie și recomandări
Concluzie

46 Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit, conturile fondurilor europene de

dezvoltare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă în mod
fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestora, precum și
rezultatele operațiunilor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările în structura
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului financiar și cu normele contabile adoptate de contabil.

47 Ansamblul probelor de audit indică faptul că, pentru exercițiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2020:

(a) veniturile fondurilor europene de dezvoltare nu erau afectate de un nivel
semnificativ de eroare;
(b) operațiunile de plată aferente FED erau afectate de un nivel semnificativ de
eroare (a se vedea punctele 18-24). Pe baza testelor efectuate pe operațiuni,
Curtea estimează că nivelul de eroare este de 3,8 % (a se vedea anexa I).

Recomandări

48 Anexa IV prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte

a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor șase recomandări formulate în
raportul său anual pe 2017 32, dintre care DG INTPA a pus în aplicare 33
cinci recomandări integral și una în majoritatea privințelor.

32

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat în acest an, Curtea a ales
Raportul anual pe 2017 deoarece, în principiu, intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie
suficient pentru a permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.

33

Obiectivul acestei examinări a fost de a se verifica dacă fuseseră luate măsuri corective ca
răspuns la recomandările formulate de Curte și nu de a se evalua eficacitatea punerii lor în
aplicare.
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49 De asemenea, Curtea prezintă constatările rezultate în urma examinării de către

Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a acelor recomandări formulate în
rapoartele sale anuale pe 2018 și pe 2019 34 care trebuiau puse în aplicare până la
sfârșitul anului 2020. Curtea consideră că cele două recomandări formulate de Curte
pentru 2018 au fost puse în aplicare în anumite privințe. Recomandarea 2 din Raportul
anual pe 2019 al Curții nu a fost pusă în aplicare.

50 În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate
pentru exercițiul 2020, Curtea recomandă Comisiei următoarele:

Recomandarea 1 – Acces complet și în timp util la documente
Să ia măsuri astfel încât organizațiile internaționale să acorde Curții acces complet,
nelimitat și în timp util la documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi
revin acesteia în temeiul TFUE, și nu doar într-un format care permite numai citirea
(a se vedea punctul 26).
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.

Recomandarea 2 – Rezerve pentru toate domeniile cu risc
ridicat
Să emită rezerve pentru toate domeniile în privința cărora s-a constatat că prezintă un
nivel ridicat de risc, indiferent de ponderea lor din cheltuielile totale și de impactul
financiar al acestora (a se vedea punctul 41) 35.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: publicarea Raportului anual de
activitate pe 2021.

34

Ambele recomandări formulate în Raportul anual pe 2018 și recomandarea 2 din Raportul
anual pe 2019 al Curții trebuiau să fie puse în aplicare până la sfârșitul anului 2020. Prin
urmare, acestea sunt prezentate în anexa III.

35

Această recomandare a fost inclusă, de asemenea, în Raportul anual pe 2019 referitor la
FED. Termenul de punere în aplicare a acesteia era „până la publicarea Raportului anual de
activitate pe 2020 al DG INTPA”.
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Recomandarea 3 – Raportarea suspiciunilor de fraudă de către
contractantul care efectuează studiul privind rata de eroare
reziduală
Să impună contractantului care efectuează studiul privind rata de eroare reziduală să
raporteze Comisiei orice suspiciune de fraudă care aduce atingere bugetului UE și care
a fost detectată în cursul activităților acestuia în legătură cu studiul privind rata de
eroare reziduală (a se vedea punctul 38).
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.
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Anexe
Anexa I – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru
FED
2020

2019

140

140

3,8 %

3,5 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni:
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

5,8 %
1,8 %
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Anexa II – Plățile din cadrul FED în 2020, pe principalele regiuni
Plăți din fondurile europene de dezvoltare – Africa

Țări beneficiare
Primele 10 beneficiare (în milioane de euro)
1. Senegal
2. Burkina Faso
3. Benin
4. Mozambic
5. Nigeria
6. Niger
7. Ghana
8. Ciad
9. Republica Democratică Congo
10. Uganda

141
141
116
114
104
104
100
95
93
90

Sursa: harta de fundal © OpenStreetMap contributors, autorizați sub licența Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).
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Plăți din fondurile europene de dezvoltare – zona Caraibilor și Pacific
Țări beneficiare
Primele 5 beneficiare (în milioane de euro)
1. Haiti
2. Jamaica
3. Republica Dominicană
4. Guyana
5. Suriname

76
23
15
10
3

Țări beneficiare
Primele 5 beneficiare (în milioane de euro)
1. Timorul de Est
2. Vanuatu
3. Fiji
4. Papua-Noua Guinee
5. Insulele Solomon

19
12
11
10
8

Sursa: harta de fundal © OpenStreetMap contributors, autorizați sub licența Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).
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Anexa III – Stadiul punerii în aplicare a planurilor de acțiune
Acțiuni din planul de acțiune 2018

Situația pentru
Raportul anual pe 2020
(aprilie 2021)

A.1

Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor
contractuale pentru granturi



în curs

A.2

Menținerea gradului de sensibilizare cu privire la erorile care
apar frecvent în gestiunea financiară și documentară pentru
punerea în aplicare a contractelor de grant



implementată

B.1

Elaborarea unei strategii pentru reducerea utilizării
devizelor de program și promovarea alternativelor, în
vederea simplificării și a ameliorării raportului costeficacitate



anulată
(considerată ca
fiind pusă în
aplicare)

B.2

Punerea în aplicare a „Foii de parcurs pentru consolidarea
controalelor în cadrul devizelor de program”



anulată

C.1

Consolidarea mandatului unității A3 care funcționează ca
punct de contact pentru coordonarea relațiilor cu
organizațiile internaționale la toate nivelurile (inclusiv
relațiile în materie de controale)



anulată

C.2

Acțiuni în vederea utilizării de termeni de referință pentru
verificarea cheltuielilor suportate de organizațiile
internaționale în cadrul gestiunii indirecte



implementată

C.3

Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor



implementată

C.4

Adaptarea termenilor de referință pentru evaluările bazate
pe piloni la cerințele Regulamentului financiar revizuit



implementată

C.5

Introducerea unui cadru eficace și cu un bun raport costeficacitate pentru evaluarea și acceptarea practicilor de
contabilitate analitică



nepusă în aplicare
(fuzionată cu
acțiunea D2)

C.6

Introducerea progresivă a recunoașterii valabilității
transversale a auditurilor pentru operațiunile din cadrul
gestiunii indirecte cu cel puțin doi parteneri majori
reprezentați de organizații internaționale



parțial
implementată
(fuzionată cu D1)

D.1

Creșterea consecvenței și a coerenței funcționării sarcinilor
de audit și de verificare



implementată

D.2

Clarificarea și promovarea utilizării opțiunilor simplificate în
materie de costuri (acțiune nouă în 2018)



implementată

D.3

Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe
rezultate (acțiune nouă în 2018)



în curs
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Acțiuni din planul de acțiune 2019
A.1

Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor
contractuale pentru granturi



în curs

A.2

Menținerea gradului de sensibilizare cu privire la erorile care
apar frecvent în gestiunea financiară și documentară pentru
punerea în aplicare a contractelor de grant



implementată

B.1

Elaborarea unei strategii pentru reducerea utilizării
devizelor de program și promovarea alternativelor, în
vederea simplificării și a ameliorării raportului costeficacitate



implementată

C.2

Acțiuni în vederea utilizării de termeni de referință pentru
verificarea cheltuielilor suportate de organizațiile
internaționale în cadrul gestiunii indirecte



implementată

C.3

Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor



implementată

D.1

Creșterea consecvenței și a coerenței funcționării sarcinilor
de audit și de verificare



implementată

D.2

Clarificarea și promovarea utilizării opțiunilor simplificate în
materie de costuri



implementată

D.3

Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe
rezultate



în curs

D.4

Îmbunătățirea metodologiei și a manualului pentru studiul
privind rata de eroare reziduală (acțiune nouă în 2019)



implementată

356

Acțiuni din planul de acțiune 2020
A.1

Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor
contractuale pentru granturi



în curs

A.2

Menținerea gradului de sensibilizare cu privire la erorile care
apar frecvent în gestiunea financiară și documentară pentru
punerea în aplicare a contractelor de grant



implementată

B.1

Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor



implementată

C.1

Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe
rezultate



în curs

C.2

Îmbunătățirea metodologiei și a manualului pentru studiul
privind rata de eroare reziduală (o nouă acțiune bazată pe
Planul de acțiune 2019/D4)



implementată

C.3

Reducerea cuantumului global aferent sumelor închise în
exces pentru prefinanțări (acțiune nouă)



în curs

C.4

Efectuarea unei evaluări privind utilizarea termenilor de
referință pentru verificarea cheltuielilor (acțiune nouă)



în curs

Sursa: Comisia Europeană, planurile de acțiune pentru 2018, 2019 și 2020.
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Anexa IV – Acțiuni întreprinse ca urmare a recomandărilor
Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

În curs de punere în aplicare
Pusă în aplicare
în majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare
în anumite
privințe

Nepusă în
aplicare

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Curtea recomandă Comisiei următoarele:
Recomandarea 1:
să monitorizeze îndeaproape desfășurarea studiului privind rata de
eroare reziduală, în special faptul că deciziile legate de acordarea unei
credibilități depline activității anterioare de control sunt perfect
conforme cu metodologia și sunt justificate;
2017

Recomandarea 2:
să prezinte din nou în raportul anual de activitate limitările studiului
privind rata de eroare reziduală.

X 36

X 37

Recomandarea 3:
să ia măsuri decisive pentru a pune în aplicare de facto orientările privind
acceptarea cheltuielilor, astfel încât să se evite validările și închiderile de
sume în exces.

X

36

Cu scopul de a evita acordarea unei credibilități depline pentru un număr mare de operațiuni, Comisia a adresat contractantului care se ocupă de studiul
privind rata de eroare reziduală orientări în acest sens în 2018 și instrucțiuni suplimentare în 2019.

37

DG INTPA prezintă limitările studiului privind rata de eroare reziduală în raportul său anual de activitate.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

În curs de punere în aplicare
Pusă în aplicare
în majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare
în anumite
privințe

Nepusă în
aplicare

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Recomandarea 4:
să ia măsuri pentru a se asigura că numai costurile suportate sunt
acceptate drept cheltuieli pentru operațiunile Fondului fiduciar pentru
infrastructura din Africa.

X 38

Recomandarea 5:
să definească un indicator-cheie de performanță prin care să
monitorizeze vechimea acumulată de contribuțiile în avans plătite către
fondurile fiduciare.

X 39

Recomandarea 6:
să propună, în cadrul studiilor actuale cu privire la dispozițiile postCotonou, o soluție pertinentă pentru inconsecvențele legate de procesul
bugetar și de asigurarea răspunderii de gestiune în cazul FED.

X 40

38

Pe de o parte, Comisia a efectuat corecții pentru contracte în curs de execuție, luând în considerare drept cheltuieli acceptate doar costuri suportate; pe
de altă parte, Comisia a luat măsuri pentru a împiedica acceptarea angajamentelor și a devizelor raportate drept cheltuieli în situațiile financiare ale
Fondului fiduciar pentru infrastructura din Africa (FFI).

39

Vechimea contribuțiilor în avans efectuate către fondurile fiduciare este monitorizată prin intermediul situației privind vechimea întocmită de DG BUDG
și al contribuțiilor nete prezentate în conturile anuale ale fondului fiduciar.

40

Comisia a prezentat o propunere pentru un nou regulament privind IVCDCI/Europa în lume, care include integrarea FED în bugetul general al UE,
permițând, astfel, Parlamentului European să supravegheze asistența FED acordată țărilor ACP.
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate
Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

În curs de punere în aplicare
Pusă în aplicare
în majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare
în anumite
privințe

Nepusă în
aplicare

Recomandarea 1:
2018

să ia măsuri pentru a întări obligația organizațiilor internaționale de
a transmite Curții de Conturi Europene, la cererea acesteia, orice
document sau informații care îi sunt necesare pentru a-și exercita
atribuțiile astfel cum se prevede în TFUE.

X

Recomandarea 2:
să îmbunătățească metodologia și manualul pentru studiul privind rata
de eroare reziduală astfel încât acestea să ofere instrucțiuni mai detaliate
cu privire la aspectele pe care Curtea le-a identificat în raport și să
reprezinte astfel o bază adecvată pentru evaluarea riscurilor realizată de
către DG DEVCO în vederea exprimării rezervelor.

X

Recomandarea 2:
2019

să emită rezerve pentru toate domeniile în privința cărora s-a constatat
că prezintă un nivel ridicat de risc, indiferent de ponderea lor din
cheltuielile totale și de impactul financiar al acestora.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

X

Nu mai
este
aplicabilă

Probe
insuficiente
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Răspunsurile Comisiei Europene la
raportul anual referitor la activitățile
finanțate de Al optulea, Al nouălea,
Al zecelea și Al unsprezecelea fond
european de dezvoltare pentru
exercițiul financiar 2020
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2020 AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
„RAPORT ANUAL REFERITOR LA ACTIVITĂȚILE FINANȚATE DE AL OPTULEA, AL
NOUĂLEA, AL ZECELEA ȘI AL UNSPREZECELEA FOND EUROPEAN DE
DEZVOLTARE”
REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
Cheltuieli
Caseta 5:
-

Cheltuieli care nu fuseseră efectuate: cheltuieli declarate care au fost supraevaluate

Comisia recunoaște constatarea care s-a datorat unei erori materiale a supervizorului contractantului,
responsabil în principal de controlul măsurătorilor și al cantităților în legătură cu lucrările efectuate.
Comisia subliniază că după prezentarea situației finale a conturilor la sfârșitul contractului de lucrări
se efectuează o revizuire finală.
-

Cheltuieli efectuate în afara perioadei de eligibilitate

Comisia recunoaște constatarea, însă ar dori să sublinieze faptul că respectivele contracte aferente
mecanismului de monitorizare a acordului de încetare a focului și a dispozițiilor tranzitorii de
securitate fac parte dintr-un proiect mai amplu, iar asigurarea anuală a fost reînnoită în momentul
modificării prelungirii.
Având în vedere natura acțiunilor Instrumentului financiar pentru pace în Africa, există o continuitate
între o acțiune și următoarea. Raționamentul este că partea din asigurare care depășește perioada de
eligibilitate a contractului inclus în eșantion va fi în beneficiul celei de mai jos.
-

Eroare privind achizițiile – lipsa de transparență într-o procedură de achiziții publice

Comisia recunoaște constatarea și dorește să sublinieze că realitatea de pe teren poate necesita uneori
decizii urgente care se impun pentru succesul operațional al procedurii de licitație.
-

Costuri neeligibile imputate proiectului

Comisia recunoaște această eroare în contabilitate, dar subliniază că erorile privind compensarea în
exces sunt, în mod normal, corectate la sfârșitul contractului.
26. Comisia ar dori să sublinieze faptul că există dispoziții contractuale în acordurile de contribuție și
de delegare încheiate cu organizațiile internaționale care reglementează accesul la documente.
Comisia va continua să atragă atenția organizațiilor partenere asupra necesității de a furniza
informațiile necesare Curții de Conturi Europene.
Studiul din 2020 privind rata de eroare reziduală
31. Studiul privind RER este un element important care stă la baza declarației directorului general, dar
nu este singura sursă de asigurare. DG INTPA dispune de un cadru cuprinzător de control intern
și de o strategie de control care acoperă întregul ciclu de punere în aplicare. Astfel cum se descrie în
raportul său anual de activitate, toate elementele cadrului de control servesc drept elemente
constitutive ale asigurării.
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33. Comisia nu califică și nu a calificat niciodată studiul privind RER drept o misiune de asigurare sau
un audit. Acesta servește unui scop specific și se bazează pe o metodologie distinctă.
Astfel se arată în studiul privind RER și în raportul anual de activitate al DG INTPA, care prezintă
informații complete de gestiune în mod fidel și corect. Comisia nu consideră că studiul face
obiectul unor limitări care pot conduce la o subestimare a erorilor.
34. Comisia consideră că rata de eroare reziduală este adecvată scopului și deosebit de reprezentativă.
Comisia observă următoarele:




Există într-adevăr un acord-cadru general între organizațiile ONU și Comisia Europeană,
care încadrează controalele la verificări.
În cazul în care contractantului nu i se acordă acces la documentele justificative necesare,
acesta invocă o eroare.
Regulamentul financiar prevede că entitățile cărora le-a fost încredințată execuția fondurilor
UE în cadrul gestiunii indirecte trebuie să demonstreze un nivel de gestiune financiară și de
protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie. Acest fapt
este verificat prin efectuarea unei evaluări ex ante a entității pe bază de piloni.

În contextul dependenței de activitatea de control anterioară, mecanismele FAFA (Acordul-cadru
financiar și administrativ) nu ar trebui să fie interpretate de contractantul RER ca o limitare pentru
testarea de fond suplimentară în cadrul studiului privind rata de eroare reziduală.
O serie de erori raportate se referă la operațiuni în care au avut loc activități de verificare anterioare,
dar în cazul cărora este probabil ca erorile detectate să fi fost duplicate în populația netestată. În
consecință, riscul de subraportare a erorilor pentru astfel de operațiuni este redus în mod substanțial.
35. Comisia consideră că ar trebui să se evite dependența excesivă de activitățile de control
anterioare efectuate de alți auditori și că în cazul studiului privind RER pentru 2020 nu a existat o
astfel de dependență excesivă.
Se acordă credibilitate deplină numai activității desfășurate de auditori calificați în temeiul
contractului-cadru de audit semnat de Comisie, sau activității desfășurate de CCE. Faptul de a acorda
o credibilitate deplină activităților de control referitoare la o operațiune individuală înseamnă că nu
este necesară nicio testare de fond referitoare la operațiunea respectivă. Cu toate acestea, toate
celelalte proceduri rămân aplicabile. Procentul cazurilor de credibilitate deplină a scăzut la 17 % în
2020, de la 20 % în 2019.
Testele efectuate în caz de credibilitate parțială sunt mai ample și includ o testare de fond, iar scopul
este de a izola eroarea acolo unde este posibil.
36. Scopul ratei de eroare reziduală este de a furniza o rată de eroare reprezentativă pentru
întreaga populație a FED. Concentrarea asupra zonelor cu risc ridicat ale acestei populații nu ar
conduce la acest rezultat. Acesta este motivul pentru care eșantionul de RER este selectat având în
vedere eșantionarea pe bază de unități monetare. Aceasta înseamnă că probabilitatea de a selecta un
contract încheiat în perioada respectivă este exact proporțională cu valoarea acestuia. Rezultatele
studiului privind rata de eroare reziduală pot fi astfel considerate reprezentative pentru toate
contractele încheiate ale INTPA.
Riscul mai ridicat de eroare în legătură cu contractele de grant și cu acordurile de contribuție încheiate
cu organizații internaționale se reflectă în numărul semnificativ de proceduri de verificare a
controalelor efectuate pe durata contractului. Este important să se sublinieze faptul că se aplică
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proceduri de control suplimentare în ceea ce privește toate operațiunile din cadrul acordurilor de grant
și de contribuție, inclusiv cele care fac obiectul credibilității depline și parțiale. În fapt, erori sunt
raportate frecvent în ceea ce privește operațiunile pentru care s-a acordat credibilitate.
Reducerea numărului de operațiuni mai puțin expuse riscului de eroare (de exemplu, sprijinul
bugetar) ar contraveni scopului studiului privind rata de eroare reziduală.
37. Comisia nu consideră că estimările sunt un „factor major care denaturează rata de eroare
reziduală”. După cum a raportat Comisia chiar în 2019, estimările sunt extrem de rare: în 2020, au
existat șapte astfel de cazuri din peste 412 operațiuni incluse în eșantion. În două cazuri a fost vorba
de contracte confidențiale; într-un caz, delegația nu a fost operațională în țară; în trei cazuri,
organizația nu mai exista și, prin urmare, nu a fost în măsură să furnizeze documentația; într-un alt
caz, documentația a fost distrusă de un incendiu.
Decizia de a estima o eroare nu se bazează pe un simplu caz de nefurnizare a documentației. Astfel de
cazuri vor genera o eroare măsurată. O estimare se face numai atunci când circumstanțele specifice
descrise în manualul privind rata de eroare reziduală, care nu conferă o marjă largă de apreciere, sunt
îndeplinite și documentate în mod corespunzător.
Observația privind prima de risc a fost deja menționată în Raportul anual pe 2019 cu privire la
fondurile europene de dezvoltare și în răspunsurile aferente ale Comisiei. Prima de risc a fost adoptată
atât de NEAR, cât și de INTPA pentru a îmbunătăți dispozițiile în materie de estimare din
metodologia privind rata de eroare reziduală.
Prima de risc de 5 % reprezintă o abordare extrem de prudențială, menită să garanteze că rata de
eroare nu este subestimată.
38. Metodologia și manualul privind rata de eroare reziduală prevăd obligația contractantului de a
clasifica erorile finale în zece categorii diferite, una dintre acestea fiind „Fraudă și nereguli”.
În plus, toate persoanele care lucrează pentru actualul contractant RER au datoria de a raporta
suspiciunile de fraudă, în conformitate cu regulamentele privind spălarea banilor. Prin urmare,
contractantul este obligat prin lege să raporteze cu privire la orice astfel de activitate.
39. În afară de introducerea regulii de minimis pentru rezerve, metodologia utilizată pentru a stabili
dacă ar trebui emise rezerve din cauza ratelor de eroare nu s-a schimbat între raportul anual de
activitate pe 2017 și raportul anual de activitate pe 2020. Absența rezervelor în raportul anual de
activitate pe 2020 nu reprezintă o reducere a domeniului de aplicare, ci este rezultatul aplicării
riguroase a metodologiei.
40. Studiul privind rata de eroare reziduală este unul dintre multiplele elemente ale procesului de
obținere a asigurării. Comisia cunoaște foarte bine limitările și le ia în considerare la evaluarea
punctelor forte și a punctelor slabe ale sistemului său de gestiune. Comisia consideră că toate aceste
elemente, în ansamblul lor, oferă asigurarea că raportul anual de activitate al DG INTPA prezintă o
imagine corectă și fidelă asupra informațiilor referitoare la gestiune.
41. Comisia consideră că regula de minimis pentru formularea de rezerve în rapoartele anuale de
activitate (RAA) ale directorilor generali ar trebui să se aplice în continuare. Scopul acesteia este de a
concentra numărul de rezerve exclusiv asupra celor semnificative, menținând, în același timp,
transparența în procesul de raportare a gestionării.
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Rezervele referitoare la cazuri cu o rată de eroare reziduală peste pragul de semnificație de 2 % nu
sunt considerate substanțiale pentru segmentele care reprezintă mai puțin de 5 % din totalul plăților
departamentului și au un impact financiar mai mic de 5 milioane EUR. Prin urmare, nu sunt necesare
rezerve cuantificate care nu depășesc ambele praguri.
Atunci când decid cu privire la absența rezervelor, toate serviciile Comisiei aplică o revizuire
aprofundată a tuturor aspectelor legate de asigurare, concomitent cu punerea în aplicare a tuturor
orientărilor și instrucțiunilor serviciilor centrale ale Comisiei.
Cu toate acestea, se asigură în continuare transparența deplină a raportării de gestiune: cazurile în
care s-a aplicat regula sunt menționate în mod corespunzător în raportul anual de activitate. Aceste
cazuri sunt urmărite îndeaproape.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia este de părere că DG INTPA oferă o imagine fidelă și
corectă a riscurilor sale în raportul său anual de activitate și că introducerea regulii de minimis nu
afectează în mod negativ evaluarea sa globală a gestiunii financiare și declarația sa de asigurare.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandări
49. Comisia subliniază că, deși cele două recomandări din 2018 nu sunt pe deplin puse în aplicare,
DG INTPA continuă să ia măsuri pentru a aborda problemele identificate de CCE în legătură cu
studiul privind rata de eroare reziduală și cooperarea cu organizațiile internaționale în contextul
exercițiului de declarație de asigurare actual și anterior (a se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei
la recomandarea 1). Comisia constată că recomandarea 2 din Raportul anual pe 2019 al CCE nu a fost
pusă în aplicare deoarece această recomandare nu a putut fi acceptată.
Recomandarea 1
Comisia acceptă această recomandare.
Comisia va continua să atragă atenția organizațiilor partenere asupra necesității de a furniza Curții de
Conturi Europene documentele sau informațiile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. A se
vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 26.
Recomandarea 2
Comisia nu acceptă această recomandare.
Începând cu exercițiul financiar 2019, a fost introdusă o regulă de minimis pentru formularea de
rezerve în rapoartele anuale de activitate (RAA) ale directorilor generali. Scopul acesteia este de a
concentra numărul de rezerve exclusiv asupra celor semnificative, menținând, în același timp,
transparența în procesul de raportare a gestionării.
Cu toate acestea, se asigură în continuare transparența deplină a rapoartelor de gestionare (întrucât
cazurile în care s-a aplicat regula sunt menționate în mod corespunzător în raportul anual de
activitate). A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 41.
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Recomandarea 3
Comisia acceptă această recomandare.
Comisia va analiza posibilitatea introducerii unei referințe în metodologia sau în termenii de referință
ai ratei de eroare reziduală pentru a oficializa comunicarea riscurilor de fraudă suspectate către
Comisie la nivelul corespunzător.
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