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

Curtea de Conturi Europeană a luat măsurile necesare pentru a putea oferi în continuare un serviciu de audit public 
eficace în UE și pentru a publica în timp util rapoarte de audit, avize și documente de analiză pe durata pandemiei de 
COVID-19, în măsura în care acest lucru este posibil în această perioadă dificilă. În același timp, Curtea își exprimă 
recunoștința față de toți cei care depun eforturi pentru a salva vieți și pentru a combate pandemia, în Luxemburg, în UE și 
în întreaga lume, și își menține angajamentul de a sprijini politica aplicată de guvernul luxemburghez în vederea protejării 
sănătății publice. Curtea depune eforturi pentru a atenua efectele crizei sanitare actuale asupra personalului propriu și 
a luat măsuri de precauție pentru a reduce la minimum, în măsura posibilului, riscurile pentru angajații săi și pentru 
familiile acestora. 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 15 aprilie 2020 

Atenuarea efectelor epidemiei de COVID-19 cu ajutorul 
fondurilor structurale ale UE necesită găsirea unui echilibru 
între o mai mare flexibilitate și răspunderea de gestiune, 
afirmă Curtea de Conturi Europeană 

Comisia Europeană propune o relaxare temporară a normelor care se aplică cheltuielilor aferente 
fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), scopul urmărit fiind acela de a ajuta 
statele membre să atenueze efectele epidemiei de COVID-19. Sprijinul din partea UE trebuie 
într-adevăr să fie pus la dispoziția statelor membre cât mai rapid posibil, dar relaxarea procedurilor 
existente antrenează unele riscuri, se arată într-un nou aviz publicat de Curtea de Conturi 
Europeană.  

Propunerea Comisiei face parte din răspunsul UE la criza provocată de pandemia de COVID-19. În 
special, ca măsură excepțională, Comisia propune noi norme destinate să accelereze transferul 
fondurilor ESI către statele membre și să le ofere acestora o mai mare flexibilitate pentru a direcționa 
sprijinul UE către domeniile în care acesta este cel mai necesar. De exemplu, noile norme ar permite 
statelor membre să ceară o finanțare din partea UE de 100 %, fără ca acestea să fie nevoite să 
contribuie cu o cofinanțare proprie sau să aloce o parte fixă din finanțare unor teme-cheie, cum ar fi 
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cercetarea sau clima. Pe lângă aceasta, statele membre ar putea transfera mai ușor fonduri între 
programele și regiunile lor și ar decide ele însele unde doresc să direcționeze aceste fonduri. 

„Situația actuală impune mobilizarea urgentă a tuturor mijloacelor financiare disponibile pentru 
a atenua efectele epidemiei de COVID-19 asupra sănătății, a întreprinderilor și a cetățenilor”, 
a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții responsabilă de acest aviz. „Această reacție pe 
termen scurt propusă de Comisie este necesară pentru a ajuta statele membre să atenueze efectele 
crizei, dar trebuie găsit echilibrul just și această propunere nu ar trebui să ducă la compromisuri 
substanțiale la nivelul răspunderii de gestiune”. 

Curtea observă că propunerea nu aduce clarificări suplimentare cu privire la natura vizată 
a operațiunilor care consolidează capacitatea de răspuns la criză. Totodată, Curtea subliniază că 
legiuitorii sau Comisia nu vor avea un acces facil la informații fiabile privind cheltuielile efectuate ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 din fondurile ESI, lucru care ar putea afecta obligația de a se 
răspunde în fața cetățenilor UE pentru utilizarea fondurilor. 

Comisia va trebui să monitorizeze cu atenție evoluția situației, pentru a se asigura că măsurile 
temporare și excepționale rămân în vigoare numai atât timp cât situația extraordinară impune acest 
lucru, afirmă Curtea. În timp ce unele măsuri ar urma să fie disponibile pentru o perioadă fixă de timp, 
altele ar putea rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2023, când se încheie actuala perioadă de 
programare a plăților. Acest lucru ar permite statelor membre să își finanțeze operațiunile de răspuns 
la criză și să aloce fonduri pentru măsurile legate de COVID-19 pe care le-au luat deja. 

Propunerea Comisiei este dezbătută în acest moment de către cei doi legiuitori – Parlamentul 
European și Consiliul –, urmând să fie finalizată în săptămânile care vin. 

Note către editori 

Avizul nr. 3/2020 al Curții de Conturi Europene referitor la modificarea regulamentului UE privind 
utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 a fost 
solicitat de Parlamentul European și de Consiliu în conformitate cu Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. Avizul este disponibil în prezent pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în limba engleză; 
alte versiuni lingvistice vor fi publicate în scurt timp. Curtea a publicat în 2018 un aviz referitor la 
Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) propus pentru perioada 2021-2027 și va publica în 
curând un alt aviz referitor la propunerea modificată de RDC pentru 2021-2027. 
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