
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protejarea bugetului UE: Includerea pe o listă 

neagră trebuie să fie mai bine utilizată 

 

RĂSPUNSURILE COMISIEI 
EUROPENE  

 LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE 
CONTURI EUROPENE 



 

1 

Cuprins  
I. RĂSPUNSURILE COMISIEI PE SCURT.................................................................................................................................. 2 

(a) Introducere generală ................................................................................................................................................ 2 

(b) Poziția Comisiei cu privire la principalele observații și recomandări ale Curții de Conturi 

Europene .......................................................................................................................................................................................... 3 

(c) Cele mai recente evoluții relevante și etapele următoare .................................................................. 3 

II. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA PRINCIPALELE OBSERVAȚII ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE .... 4 

1. Extinderea sferei de aplicare a EDES ................................................................................................................... 4 

2 Sporirea eficienței EDES ..................................................................................................................................................... 4 

3. Promovarea utilizării EDES ca instrument de responsabilizare ............................................................. 5 

4. Statele membre, excluderea și instrumentele de extragere a datelor .............................................. 6 

III. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA CONCLUZIILE ȘI RECOMANDĂRILE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

 ................................................................................................................................................................................................................... 7 

1. Recomandarea 1 – Extinderea sferei de aplicare a excluderii ............................................................... 7 

2. Recomandarea 2 – Consolidarea punerii în aplicare a sistemului de detectare timpurie și de 

excludere ......................................................................................................................................................................................... 7 

3. Recomandarea 3 – Îmbunătățirea monitorizării detectării timpurii și a excluderii în cadrul 

gestiunii indirecte ....................................................................................................................................................................... 9 

4. Recomandarea 4 – Extinderea detectării timpurii și a excluderii la gestiunea partajată ....... 9 

5. Recomandarea 5 – O mai bună utilizare a datelor și a instrumentelor digitale existente .... 9 

 

În conformitate cu articolul 259 din Regulamentul financiar, prezentul document cuprinde 

răspunsurile Comisiei Europene la observațiile dintr-un raport special al Curții de Conturi Europene 

și urmează să fie publicat concomitent cu raportul special.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884


 

2 

I. RĂSPUNSURILE COMISIEI PE SCURT 

(a) Introducere generală  

Sistemul de detectare timpurie și de excludere (EDES), introdus în 2016, are drept scop consolidarea 
protejării intereselor financiare ale UE.  

Acest sistem, care se aplică gestiunii directe și indirecte, a adus îmbunătățiri în ceea ce privește 
aplicarea sancțiunilor administrative, în special în ceea ce privește independența evaluărilor situațiilor 
de excludere, respectarea drepturilor fundamentale și transparența față de operatorii economici.  

EDES necesită o interacțiune puternică și fructuoasă între ordonatorul de credite competent 
(responsible authorising officer – RAO) și comitetul EDES. Pe de o parte, RAO are obligația de a lansa 
procedura administrativă atunci când ia cunoștință de un caz de excludere. Motivul constă în faptul 
că RAO are informații privind contractele și granturile semnate, are imaginea de ansamblu a 
procedurilor în curs relevante și are dreptul de a adopta măsuri contractuale imediate pentru a 
proteja interesele financiare ale Uniunii. Pe de altă parte, sistemul permite să se acționeze împotriva 
unui operator economic nefiabil inclusiv în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive naționale sau 
a unei decizii administrative definitive, pe baza unei recomandări a unui comitet interinstituțional 
centralizat, care efectuează o încadrare juridică preliminară a faptelor și a constatărilor cazului. 

Comitetul EDES, prezidat de un președinte permanent de nivel înalt independent, s-a pronunțat încă 
de la început, în mod ferm, în favoarea armonizării, ca factor de contracarare a riscului unor 
interpretări divergente formulate de diferiți RAO.  

Comitetul EDES a adoptat 57 de recomandări1, inclusiv pentru cele mai grave abateri, majoritatea 
acestora având ca rezultat decizii corespunzătoare de excludere a RAO.  

Valabilitatea procedurilor EDES a fost confirmată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în două 
cauze recente2, în care Curtea a susținut pe deplin sistemul și caracteristicile acestuia, inclusiv rolul 
RAO și autoritatea comitetului.  

În cele din urmă, pe baza învățămintelor desprinse de la crearea sistemului, Comisia a identificat 
unele dintre deficiențele sistemului și a început să ia măsuri de simplificare administrativă și de 
sensibilizare pentru a spori eficacitatea acestuia. Totuși, unele dintre îmbunătățiri vor necesita 
modificări legislative. Prin urmare, Comisia a decis să prezinte o propunere, preconizată a fi 
adoptată în primul semestru al anului 2022, care va acoperi, de asemenea, unele dintre 
principalele observații formulate de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și va îmbunătăți în 
continuare sistemul în ansamblu. 

În acest context, Comisia salută raportul Curții de Conturi Europene care va sprijini acțiunile Comisiei 

de îmbunătățire în continuare a sistemului (a se vedea mai jos).  

                                                 
1 Din peste 100 de sesizări.  

2 Cauzele T-672/19, Indico (EU:T:2022:64) și T-652/19, Elevolution (EU:T:2022:63). 
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(b) Poziția Comisiei cu privire la principalele observații și 

recomandări ale Curții de Conturi Europene 

Curtea recunoaște că EDES are o gamă largă de situații de excludere și proceduri decizionale solide.  

Faptul că serviciile Comisiei au înregistrat relativ puține excluderi în sistem trebuie privit din 
perspectiva necesității de a asigura un echilibru solid între protecția intereselor financiare ale UE și 
necesitatea de a asigura dreptul la apărare și alte drepturi consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale, prin solicitarea nivelului necesar de probe temeinice (fapte stabilite) verificate prin 
exercitarea dreptului de a fi ascultat. Acest lucru este în conformitate cu principiul respectării 
garanțiilor procedurale și cu principiul statului de drept, ținând seama de faptul că o decizie de 
excludere ar putea avea un impact economic și chiar social semnificativ asupra entităților care, în 
cele din urmă, fac obiectul unor decizii de excludere. În plus, responsabilitatea de a trimite cazurile 
către comitetul EDES îi revine RAO, care efectuează o evaluare preliminară a cazului, ținând seama 
în mod corespunzător de circumstanțele specifice ale cazului (de exemplu, necesitatea de a asigura 
continuitatea serviciului, evaluarea măsurilor de remediere, proporționalitatea și impactul financiar).  

Comisia recunoaște că trebuie depuse în continuare eforturi pentru a oferi RAO un acces consolidat 
la sursele de date pentru a-i ajuta să descopere situațiile de excludere, ținând seama de obstacolele 
juridice și tehnice. 

De asemenea, Comisia este de acord că EDES ar trebui consolidat în continuare și va aborda 
constatările Curții, în special în ceea ce privește extinderea sferei sale de aplicare.  

Răspunsurile Comisiei la principalele observații ale Curții sunt prezentate în secțiunile II și III. Comisia 
acceptă recomandarea 1, recomandarea 2 punctele (1), (2), (4) și (5) și recomandările 3, 4 și 5 și 
acceptă parțial recomandarea 2 punctul (3).  

(c) Cele mai recente evoluții relevante și etapele 

următoare 

După un prim mandat, o nouă președintă și un nou vicepreședinte, dna Isabel Rofes și, respectiv, 
dl Igor Ludborzs, și-au preluat atribuțiile în cadrul comitetului EDES începând cu noiembrie 2021. 
În plus, regulamentul de procedură al comitetului3 a fost modificat pentru a introduce 
posibilitatea ca un reprezentant al Parchetului European (EPPO) să participe la procedura 
comitetului (cu statut de observator) atunci când aceasta se bazează pe informații transmise de 
EPPO.  

În ceea ce privește extinderea la gestiunea partajată, Comisia ia măsuri pentru a consolida și mai 
mult protecția acestei mari părți a bugetului, respectând în același timp delegarea către statele 
membre a sarcinilor legate de execuția bugetară, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. O extindere direcționată și proporțională a EDES la gestiunea partajată, 
ținând seama de delimitarea responsabilităților între Comisie și statele membre, necesită modificări 
legislative care trebuie propuse de Comisie în cadrul revizuirii Regulamentului financiar în primul 
semestru al anului 2022.  

                                                 
3 Decizia (UE) 2018/1220 a Comisiei din 6 septembrie 2018 privind regulamentul de procedură al comitetului 
menționat la articolul 143 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 226, 7.9.2018, p. 7) astfel cum a fost modificată prin Decizia (UE) 2021/1081 a Comisiei din 
28 iunie 2021 (JO L 234, 2.7.2021, p. 99). 
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II. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA PRINCIPALELE 
OBSERVAȚII ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE  

1. Extinderea sferei de aplicare a EDES  

În vederea sporirii eficacității EDES4, Comisia lucrează la o propunere specifică, în contextul viitoarei 

revizuiri a Regulamentului financiar, pentru a extinde sfera de aplicare a EDES.  

În conformitate cu noile norme propuse, va fi posibil să se vizeze trei noi categorii de subiecți, atunci 
când aceștia se încadrează în una sau mai multe situații de excludere: (i) beneficiari reali, (ii) entități 
afiliate și (iii) persoane fizice cu competențe de control, de administrare sau de reprezentare. 
Includerea acestor noi categorii de subiecți în sfera de aplicare a EDES va servi scopului de a 
îmbunătăți eficacitatea generală a sistemului prin abordarea „alter-ego-urilor” operatorilor economici 
care fac în mod direct obiectul excluderii și care, în lipsa acesteia, ar fi putut continua să liciteze 
pentru contracte de achiziții publice ale UE sau ar fi putut beneficia în alt mod de fonduri UE. 

În plus, vor fi adăugate trei noi motive de excludere cu o gamă de sancțiuni corespunzătoare: (i) lipsa 
de cooperare în cadrul investigațiilor, auditurilor sau controalelor efectuate de organismele UE de 
aplicare a legii; (ii) obținerea de beneficii de pe urma unui conflict de interese; (iii) incitarea la ură și 
discriminarea.  

Modificările de mai sus ar servi scopului de a spori eficacitatea generală a EDES. Prin extinderea 
sferei sale de aplicare și a normelor de fond, EDES ar putea acoperi o gamă mai largă de situații de 
excludere și ar putea proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii în cadrul tuturor modurilor de 
gestiune. 

2 Sporirea eficienței EDES 

Pentru a spori eficiența EDES5, Comisia propune, de asemenea, introducerea în viitoarea revizuire a 
Regulamentului financiar:  

- a unei proceduri accelerate pentru cazurile care trebuie soluționate cu prioritate, fără a aduce 
atingere dreptului de a fi ascultat;  

- a unor îmbunătățiri ale condițiilor de notificare a scrisorilor contradictorii și a deciziilor 
referitoare la sancțiuni pentru operatorii economici nefiabili care ascund în mod deliberat 
locul în care se află pentru a eluda consecințele negative ale abaterii lor;  

- a unei obligații a persoanei sau entității aflate într-o situație de excludere de a justifica 
caracterul adecvat al măsurilor de remediere luate prin intermediul unui audit extern sau al 
unei decizii a unei autorități naționale sau europene competente. 

 

                                                 
4 A se vedea secțiunea „Gestiunea directă”, punctele 21-29 din raportul special. 

5 A se vedea secțiunea „Gestiunea directă”, punctele 30-34 din raportul special. 
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Astfel de îmbunătățiri ar trebui să conducă la luarea mai rapidă a unor decizii de excludere și la 
reducerea sarcinii administrative. 

3. Promovarea utilizării EDES ca instrument de 

responsabilizare 

Sunt propuse mai multe acțiuni pentru a promova utilizarea EDES6. Acestea includ consolidarea 
cooperării cu serviciile relevante, precum OLAF și, mai recent, EPPO, prin stabilirea unor metode și 
proceduri de lucru, dar și prin sprijinirea RAO în sesizarea comitetului EDES cu privire la cazuri. 

În acest context, cooperarea dintre DG BUDG, în calitate de proprietar al sistemului, și OLAF s-a 
consolidat, fapt confirmat de cooperarea în curs în ceea ce privește schimburile, elaborarea de 
orientări, cursurile de formare ad-hoc în scopul sporirii caracterului adecvat al rapoartelor OLAF 
pentru procedura EDES. O abordare similară este deja adoptată în ceea ce privește cooperarea cu 
EPPO. 

În plus, de la lansarea EDES, serviciile Comisiei s-au concentrat pe organizarea de cursuri de formare 
în cadrul instituțiilor, organismelor și agențiilor UE pentru a crește și a menține gradul de 
conștientizare cu privire la procedurile EDES.  

Au fost stabilite modele, orientări și proceduri pentru a facilita activitatea RAO în ceea ce privește 
colectarea și transmiterea informațiilor relevante privind cazurile de excludere.  

De asemenea, Comisia a consolidat supravegherea corporativă, prin exercițiul de monitorizare a 
acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor OLAF și a recuperărilor7 constituind o măsură 
importantă pentru a consolida inițierea procedurilor UE de excludere. 

În viitor, Comisia va încerca să își consolideze în continuare activitățile de formare și orientare, 
inclusiv pentru autoritățile statelor membre și partenerii de implementare8. 

4. Statele membre, excluderea și instrumentele de 

extragere a datelor  

În ceea ce privește extinderea EDES la statele membre9, trebuie remarcat faptul că EDES este în 
prezent singurul sistem de excludere care funcționează la nivelul UE. Deși statele membre au 
obligația de a institui un sistem eficace de control intern pentru a preveni, a detecta și a corecta 
neregulile și fraudele, legislația UE nu impune statelor membre să instituie sisteme de excludere 
propriu-zise. 

                                                 
6 A se vedea secțiunea „Gestiunea directă”, punctele 36-64 din raportul special. 

7 Luarea în considerare a termenelor menționate în Regulamentul OLAF pentru ca statele membre și instituțiile 
să dea curs recomandărilor OLAF.  
 
8 A se vedea secțiunea „Gestiunea directă”, punctele 36-64 din raportul special. 

9 A se vedea secțiunea „Gestiunea directă”, punctele 36-64 din raportul special. 
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Comisia va propune să se abordeze necesitatea unei protecții sporite a intereselor financiare ale 
Uniunii la nivelul UE, prin intermediul unei extinderi specifice și proporționale a EDES la gestiunea 
partajată.  

O astfel de propunere va respecta pe deplin responsabilitatea principală a statelor membre în ceea 
ce privește sancționarea și investigarea unor astfel de cazuri la nivel național în cadrul gestiunii 
partajate. Cu toate acestea, excluderea la nivelul UE ar fi posibilă și necesară atunci când:  

- Statele membre notifică Comisiei, prin intermediul Sistemului de gestionare a neregulilor (IMS), 
orice situație de excludere referitoare la cele mai grave abateri (fraudă, corupție etc.) stabilite 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă. Comisia 
ar urma să acționeze apoi pe baza acestor informații.  

- Există dovezi ale unor cazuri grave în raportul relevant al UE (și anume, raportul OLAF, auditul 
Comisiei sau raportul Curții) și, prin urmare, există necesitatea de a proteja bugetul UE în 
așteptarea sau în lipsa unei decizii sau a unei hotărâri judecătorești definitive care ar putea servi 
drept bază pentru o decizie de excludere (atunci când există o astfel de decizie sau hotărâre 
judecătorească definitivă, comitetul trebuie să își alinieze imediat recomandarea la aceasta). 

În plus, statele membre vor avea obligația de a consulta baza de date EDES și de a pune în aplicare 
deciziile de excludere din aceasta. Aceasta înseamnă că statele membre nu ar trebui să poată acorda 
fonduri în cadrul gestiunii partajate unei persoane sau entități incluse în EDES. Comisia reamintește 
propunerile legislative anterioare în același sens, pentru a obliga statele membre să ia în considerare 
excluderea menționată în EDES atunci când execută bugetul UE în cadrul gestiunii partajate.  

Comisia salută sprijinul acordat de Curte, precum și sprijinul Parlamentului European cu privire la o 
astfel de extindere a EDES la gestiunea partajată. 

În cele din urmă, Comisia reamintește că a prezentat propuneri de îmbunătățire a calității și 
interoperabilității datelor colectate de statele membre cu privire la beneficiarii fondurilor UE în cazul 
în care bugetul este executat în cadrul gestiunii partajate și al Mecanismului de redresare și reziliență, 
inclusiv prin utilizarea obligatorie a unui instrument unic de extragere a datelor și de evaluare a 
riscurilor. Totuși, legislația convenită prevede doar o utilizare voluntară a instrumentului unic de 
extragere a datelor și de evaluare a riscurilor. 

Comisia a lansat și a dezvoltat în continuare instrumentul de extragere a datelor și de evaluare a 
riscurilor „Arachne”. Arachne este, în primul rând, o bază de date a beneficiarilor și a proiectelor. 
Comisia va continua să modernizeze instrumentul, utilizând cele mai recente evoluții tehnologice 
(inclusiv inteligența artificială) și va continua să promoveze puternic utilizarea ARACHNE și a noilor 
sale funcționalități de către statele membre10. 

În contextul viitoarei revizuiri specifice a Regulamentului financiar, Comisia va depune eforturi pentru 
a consolida și mai mult protecția bugetului UE și are în vedere să propună utilizarea instrumentului 
unic de extragere a datelor și de evaluare a riscurilor în cadrul tuturor metodelor de execuție a 
bugetului UE.  

                                                 
10 A se vedea secțiunea „Gestiunea partajată”, punctele 73-81 și 82-87 din raportul special. 
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III. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA CONCLUZIILE ȘI 
RECOMANDĂRILE CURȚII DE CONTURI EUROPENE  

1. Recomandarea 1 – Extinderea sferei de aplicare a 

excluderii 

Comisia acceptă această recomandare.  

Comisia propune extinderea, în Regulamentul financiar, a sferei de aplicare a EDES. În acest context, 
ar fi posibil să se vizeze trei subiecți noi: beneficiarii reali, entitățile afiliate și persoanele fizice 
implicate în abatere. Posibilitatea de a-i exclude va face obiectul unor evaluări individuale, în 
conformitate cu recomandarea Parlamentului European, de exemplu pentru a face diferența între 
implicarea directă și cea indirectă în situații de excludere, pentru a evita ca entitățile care nu au 
exercitat efectiv o influență asupra implicării în situația de excludere să fie înregistrate în mod injust 
în EDES, în conformitate cu principiul responsabilității personale. 

2. Recomandarea 2 – Consolidarea punerii în aplicare a 

sistemului de detectare timpurie și de excludere 

Comisia acceptă parțial această recomandare.  

În ceea ce privește subrecomandările specifice, Comisia remarcă următoarele: 

1. Comisia acceptă recomandarea 2 punctul (1).  
 
Comisia dezvoltă în prezent un sistem intern de gestionare a cazurilor, capabil să ofere o 
imagine de ansamblu a modului în care sunt soluționate cazurile EDES aflate în curs și cele 
închise. Sistemul va fi dezvoltat ținând seama în mod corespunzător de cerințele de 
confidențialitate și de protecția vieții private.  
 

2. Comisia acceptă recomandarea 2 punctul (2).  
 
Comisia, prin intermediul Consiliului pentru gestiunea corporativă al Comisiei, a inițiat o 
supraveghere corporativă a funcționării eficace a EDES, în special în ceea ce privește acțiunile 
întreprinse ca urmare a rapoartelor și recomandărilor OLAF privind detectarea timpurie sau 
excluderea și a recomandărilor comitetului. Comisia ar trebui, de asemenea, să prevadă 
supravegherea corporativă în ceea ce privește investigațiile în curs ale OLAF11 și EPPO – 
respectând totodată pe deplin eventualele cerințe de confidențialitate – precum și rezultatele 
finale ale auditului, deciziile în materie de concurență și notificările partenerilor de 
implementare. Rolurile RAO și ale comitetului EDES în armonizarea răspunsului la situațiile 
de excludere trebuie să rămână neafectate.  
 
În ceea ce privește utilizarea surselor de date disponibile pentru identificarea cazurilor de 
excludere, Comisia va analiza posibilitatea de a supraveghea acțiunile RAO atunci când 

                                                 
11 Trimiterea la „investigațiile în curs ale OLAF” ar trebui înțeleasă ca referindu-se la măsurile administrative 

asigurătorii menite să protejeze interesele financiare ale Uniunii, astfel cum sunt descrise la articolul 7 
alineatul (6) din Regulamentul 883/2013 (Regulamentul OLAF).  
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informațiile privind potențialele cazuri de excludere sunt înregistrate în baza de date 
relevantă. Pentru datele IMS, informațiile înregistrate sunt puse la dispoziție atunci când RAO 
găsește un rezultat în sistem și solicită informații suplimentare.  
 

 
3. Comisia acceptă parțial recomandarea 2 punctul (3).  

 
Comisia nu se bazează exclusiv pe declarații pe propria răspundere. Pe lângă verificarea unor 
astfel de declarații, Comisia prevede unele garanții ex post. În special, Comisia solicită RAO 
să verifice baza de date EDES în toate etapele procedurilor înainte de semnarea contractului. 
Controalele ex post sunt, de asemenea, asigurate prin avertismente privind blocarea în ABAC, 
care vizează entitățile excluse înainte de efectuarea plăților. De asemenea, sistemul îi va 
avertiza în cazul în care a fost introdusă o detectare timpurie în EDES. Astfel, ordonatorii de 
credite pot fi informați în cursul executării contractelor cu privire la aspectele legate de 
contrapărțile din UE cu care au o relație contractuală în curs.  
 
Totuși, Comisia va analiza posibilitatea creării unui ghișeu unic pentru autoritățile statelor 
membre, cu scopul de a folosi datele disponibile relevante din EDES, Arachne și cele legate 
de Summa (viitoarea aplicație care înlocuiește ABAC) pentru a asigura o protecție maximă a 
bugetului UE prin intermediul instrumentelor și tehnicilor de interconectare, referințe 
încrucișate ale informațiilor și bazate pe IA. A se vedea, de asemenea, răspunsul de la 
recomandarea 5. 
 

4. Comisia acceptă recomandarea 2 punctul (4).  
 
Secretariatul comitetului a elaborat diferite orientări pentru a facilita cooperarea cu OLAF și 
cu alte servicii pentru o eficacitate maximă a procedurilor EDES. Acestea includ orientări 
privind utilizarea rapoartelor OLAF12, orientări privind impactul excluderilor asupra 
angajamentelor juridice în curs, orientări privind EDES pentru întreprinderi etc. Comisia va 
elabora orientări suplimentare privind utilizarea EDES. 
 

5. Comisia acceptă recomandarea 2 punctul (5).  
 
Comisia va continua să promoveze sensibilizarea cu privire la EDES, inclusiv în cadrul altor 
instituții și organisme ale UE, al autorităților statelor membre și al partenerilor de 
implementare.  

3. Recomandarea 3 – Îmbunătățirea monitorizării detectării 

timpurii și a excluderii în cadrul gestiunii indirecte 

Comisia acceptă această recomandare.  

Gestiunea indirectă se bazează pe aplicarea normelor partenerilor și pe recunoașterea autonomiei 
lor administrative, a declarațiilor de gestiune și a opiniilor de audit aferente furnizate de parteneri. 
Normele și procedurile partenerilor sunt evaluate pe piloni pentru a se asigura că, de exemplu, 
normele privind excluderea ale partenerului au funcționat în mod satisfăcător.  

În acest context, Comisia va lua o măsură suplimentară pentru a se asigura că partenerii săi își 
îndeplinesc obligația de a notifica Comisia atunci când contrapărțile sunt identificate ca aflându-se 

                                                 
12 Instrucțiunile de redactare și Orientările privind monitorizarea recomandărilor administrative ale OLAF au 

fost finalizate și se aplică începând cu ianuarie 2022. 



 

9 

în situații de excludere, prin actualizarea modelelor de declarații de gestiune pentru a adăuga o 
trimitere specifică la obligația de a informa Comisia cu privire la cazurile de fraudă și/sau nereguli 
detectate în aplicarea articolului 142 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul financiar. În plus, ar 
putea fi desfășurate acțiuni de sensibilizare a partenerilor care execută fonduri în cadrul gestiunii 
indirecte pentru a le reaminti de obligațiile lor de informare. 

4. Recomandarea 4 – Extinderea detectării timpurii și a 

excluderii la gestiunea partajată 

Comisia acceptă această recomandare.  

În contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului financiar, Comisia propune o extindere specifică și 
proporțională a EDES la gestiunea partajată, precum și obligația statelor membre de a verifica baza 
de date EDES și de a lua în considerare excluderile din aceasta atunci când acordă fonduri UE. 
Extinderea specifică a EDES la gestiunea partajată se datorează necesității de a respecta delegarea 
către statele membre a sarcinilor legate de execuția bugetară, în conformitate cu articolul 63 
alineatul (1) din Regulamentul financiar. 

5. Recomandarea 5 – O mai bună utilizare a datelor și a 

instrumentelor digitale existente 

Comisia acceptă această recomandare. 

În ceea ce privește subrecomandările specifice, Comisia remarcă următoarele: 

1. Comisia acceptă recomandarea 5 punctul (1).  
 
Comisia va efectua un exercițiu de punere în corespondență și a inițiat o acțiune de validare 
a conceptului pentru a identifica disponibilitatea datelor. Cu toate acestea, rezultatul 
exercițiului va depinde de disponibilitatea datelor naționale.  
 

2. Comisia acceptă recomandarea 5 punctul (2).  
 
Intenția Comisiei în cadrul revizuirii Regulamentului financiar este de a propune utilizarea 
datelor naționale disponibile. Comisia va extinde în continuare temeiul juridic pentru 
utilizarea altor date naționale relevante conținute în Sistemul de gestionare a neregulilor și 
raportate de statele membre pentru a iniția procedurile comitetului EDES și pentru ca deciziile 
de excludere aferente să fie puse în aplicare de statele membre pentru cheltuielile din cadrul 
gestiunii partajate. Acestea sunt sursele naționale cele mai relevante pentru protecția 
bugetului UE. Comisia analizează, de asemenea, fezabilitatea conectării EDES, a Sistemului 
de gestionare a neregulilor și a Arachne. Din cauza normelor naționale, în special în ceea ce 
privește protecția datelor, Comisia nu poate colecta și reutiliza datele fără respectarea 
garanțiilor procedurale.  

3. Comisia acceptă recomandarea 5 punctul (3).  
 

Comisia va continua să dezvolte sistemul informatic integrat pentru extragerea datelor și 
evaluarea riscurilor, Arachne, pe care l-a pus la dispoziția autorităților statelor membre care 
execută bugetul UE. Aceste evoluții vor include noi caracteristici și funcții, cum ar fi un modul 
ex ante, evoluții din cadrul PAC și noi indicatori de risc pentru a ține seama de datele privind 
beneficiarii reali. Comisia va urmări, de asemenea, să îmbunătățească ușurința în utilizarea 
acestuia și, în măsura în care datele naționale sunt puse la dispoziție de statele membre, 
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interoperabilitatea sa cu alte surse de date ale UE și naționale relevante pentru execuția 
bugetului UE. În contextul viitoarei revizuiri specifice a Regulamentului financiar, Comisia va 
depune eforturi pentru a consolida și mai mult protecția bugetului UE și are în vedere să 
propună utilizarea acestui sistem informatic integrat pentru extragerea datelor și evaluarea 
riscurilor în cadrul tuturor metodelor de execuție a bugetului UE. 

 
4. Comisia acceptă recomandarea 5 punctul (4).  

 
Comisia este responsabilă de punerea la dispoziție a deciziei UE de excludere în baza de date 
EDES și depune eforturi pentru promovarea maximă a instrumentului. De asemenea, Comisia 
va lua măsuri suplimentare pentru a promova, la nivel corporativ, utilizarea sistemului 
informatic integrat pentru instrumentul de extragere a datelor și evaluare a riscurilor, 
denumit în prezent Arachne.  
 

5. Comisia acceptă recomandarea 5 punctul (5).  

A se vedea răspunsul Comisiei la recomandarea 5 punctul (3).  
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