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Regulile propuse pentru fondurile de coeziune după 2020 sunt mai 
simple și mai flexibile, dar Curtea de Conturi Europeană avertizează 
că sunt necesare garanții suplimentare 

Potrivit unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, noile planuri referitoare la modul de 
cheltuire a fondurilor de coeziune ale UE sunt mai simple și mai flexibile. Curtea formulează însă o serie de 
sugestii legate de asigurarea conformității cu normele și a unui impact real al cheltuielilor efectuate de statele 
membre.  

Propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune (RDC) pentru perioada 2021-2027 acoperă șapte 
fonduri de investiții în dezvoltarea regională și ocuparea forței de muncă, în securitate și protecția frontierelor, 
precum și în măsuri de sprijin pentru migranți în statele membre ale UE. Împreună, aceste fonduri s-ar putea 
ridica la o sumă totală de 360 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă până la o treime din bugetul total al UE 
pentru perioada 2021-2027. Regulamentul stabilește obiective comune de politică, definește alocarea fondurilor 
între statele membre și instituie norme în materie de programare și de punere în aplicare a politicilor.  

„În ansamblu, evaluarea noastră arată că propunerea Comisiei a reușit să simplifice textul, dar accentul pus pe 
raportul costuri-beneficii nu a fost consolidat, iar mecanismele de asigurare a răspunderii au fost slăbite 
considerabil în anumite privințe”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi responsabilă de 
acest aviz. „Curtea formulează 58 de propuneri în atenția legiuitorilor și a Comisiei. Dacă vor fi preluate, acestea 
vor contribui la creșterea eficacității și a eficienței politicii de coeziune”. 

În cuprinsul avizului, Curtea salută eforturile continue depuse de Comisia Europeană în vederea simplificării. 
Implementate corespunzător, aceste eforturi au potențialul de a reduce sarcina administrativă și de a deplasa 
înspre rezultate accentul pus în prezent pe resurse. Cu toate acestea, în opinia Curții, o serie de dispoziții sunt 
neclare, situație care poate duce la interpretări diferite, cu un impact negativ asupra securității juridice. Curtea 
mai avertizează că simplificarea nu ar trebui să ducă la riscuri mai mari de nerespectare a normelor sau să 
împiedice utilizarea optimă a fondurilor disponibile ale UE, care sunt limitate. 
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În documentul Curții se arată de asemenea că, în loc să lege cheltuielile de o strategie aplicabilă la nivelul UE, 
propunerea Comisiei conține cinci obiective de politică de nivel înalt. Aceste obiective nu sunt însă concepute 
pentru a fi transpuse în rezultate sau ținte măsurabile la nivelul UE. În consecință, Curtea avertizează că există 
riscul ca reforma propusă să fie și mai puțin axată pe performanță decât în perioada 2014-2020. 

Totodată, Curtea subliniază că propunerea de regulament transferă către statele membre responsabilități 
suplimentare pentru gestionarea și controlul fondurilor UE. Limitarea – sau chiar eliminarea – supravegherii de 
către Comisie a modului în care statele membre cheltuiesc fondurile UE ar putea pune în pericol progresele 
realizate în ultimii ani în ceea ce privește reducerea nivelului de cheltuieli neconforme și ineficace în domeniul 
coeziunii, mai avertizează Curtea. 
 

 
 
 

Notă către editori 

La 29 mai 2018, Comisia a publicat o propunere de regulament de stabilire a unor dispoziții comune (RDC) 
pentru șapte fonduri ale UE în următoarea perioadă de programare – 2021-2027. Aceste șapte fonduri sunt 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune (FC), 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul 
pentru securitate internă (FSI) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV). 
Responsabilitatea pentru gestionarea acestor fonduri este împărțită între Comisie și statele membre. 
 
Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având 
un impact financiar. Aceste avize conțin o evaluare independentă a propunerilor legislative realizată de către 
auditorul extern al UE.  

În conformitate cu temeiul juridic al propunerii Comisiei, consultarea Curții de Conturi Europene este obligatorie. 

Parlamentul European și Consiliul – colegiuitorii UE – vor trebui să adopte textul legislativ final al RDC. Cele două 
instituții se pot baza pe avizul Curții pentru a prezenta amendamente la propunerea Comisiei. 

La 7 noiembrie, Curtea va publica un aviz privind reforma propusă a PAC pentru perioada de după 2020. 

Avizul nr. 6/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea Comisiei din 29 mai 2018 privind 
regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune este disponibil în prezent în limba engleză pe site-ul Curții 
eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 
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