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Primul document de analiză al Curții cu privire la
un domeniu încă neexplorat:
riscurile și provocările aferente contribuțiilor
financiare vărsate de țări terțe către Uniunea
Europeană și către unele state membre
O serie de țări terțe varsă contribuții financiare către UE și către state membre ale acesteia.
Gestionarea acestor contribuții comportă mai multe riscuri, unele dintre ele fiind rezultatul
Brexitului. Curtea de Conturi Europeană explică aceste riscuri în prima sa analiză exhaustivă,
publicată astăzi, cu privire la acest subiect puțin cunoscut. Țările care fac parte din Asociația
Europeană a Liberului Schimb (AELS) varsă de asemenea contribuții financiare directe către
anumite state membre ale UE, în urma unor „pachete de înțelegeri” negociate la momentul
acordării accesului la piața internă a UE. Aceste contribuții aduc cu ele unele provocări-cheie în
efortul de a se asigura faptul că ele sunt proporționale cu beneficiile asociate accesului la piața
internă și sunt complementare cu acțiunile UE, limitându-se în același timp riscul dublei
finanțări.
Aproximativ 1 % din veniturile UE provin din contribuții plătite de 18 țări terțe. În
perioada 2014-2019, aceste contribuții au reprezentat aproximativ 7 miliarde de euro, cei mai
mari contribuitori fiind Elveția și Norvegia (2,2 miliarde de euro fiecare), Turcia (1,3 miliarde de
euro) și Israel (1,0 miliarde de euro). În schimbul acestor contribuții financiare, țările terțe primesc
acces la programe sau la activități ale UE, cum ar fi Orizont 2020 sau Erasmus+. Pe lângă aceste
contribuții plătite direct către UE, cele patru țări AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția)
acordă anual, în medie, 0,5 miliarde de euro direct unor state membre ale UE cu scopul de a veni
în completarea politicii de coeziune a UE prin reducerea disparităților sociale și economice din UE
și din Spațiul Economic European.
„Prin intermediul acestui document de analiză, Curtea urmărește să contureze o imagine
exhaustivă a contribuțiilor financiare – în mare măsură necunoscute – pe care o serie de țări terțe
le varsă direct Uniunii Europene și unor state membre ale acesteia”, a declarat domnul FrançoisRoger Cazala, membrul Curții responsabil de acest document de analiză. „Activitatea Curții pune
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în lumină, pentru prima dată, provocările cu care se confruntă UE în legătură cu aceste contribuții
și cu gestionarea lor.”
Una dintre aceste provocări este promovarea transparenței și a răspunderii în beneficiul publicului
interesat și al autorităților bugetare, prin raportări periodice și detaliate care să prezinte
contribuțiile fiecărei țări terțe la fiecare program sau activitate a UE.
Pe termen scurt, o altă provocare-cheie subliniată de auditori este gestionarea impactului pe care
îl are Brexitul asupra contribuțiilor țărilor terțe către UE. Brexitul va antrena o creștere globală
a contribuțiilor pe care aceste țări trebuie să le furnizeze, din cauza impactului său asupra
calculului contribuțiilor individuale.
Totodată, auditorii subliniază provocările aferente contribuțiilor plătite direct de țările ALES unor
state membre ale UE (deci nu la bugetul UE), contribuții asupra cărora instituțiile UE nu exercită
niciun control direct. Aceste contribuții pot fi considerate ca o contrapartidă pentru participarea
țărilor AELS la piața internă a UE. Chiar dacă negocierile iau în calcul într-o anumită măsură
beneficiile pe care aceste țări le obțin de pe urma participării lor la piața internă, cuantumurile
totale ale contribuțiilor sunt rezultatul unui acord politic și nu există o metodologie specifică
pentru calcularea lor. Provocarea pentru UE este de a se asigura, în cadrul negocierilor viitoare cu
țările respective, că aceste contribuții financiare sunt proporționale cu beneficiile accesului la
piața internă.
În ceea ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor plătite direct unor state membre ale UE,
există două cadre legislative separate, iar mecanismele de gestionare, de raportare, de control
intern și de audit sunt și ele distincte (pentru granturile norvegiene/granturile SEE și pentru
contribuția Elveției la Uniunea Europeană extinsă). Acestea sunt menite să vină în completarea
politicii de coeziune a UE, care se bazează pe un al treilea set, diferit, de reglementări și
proceduri. În anumite state membre există, deci, trei mecanisme de gestiune diferite pentru
a se răspunde unor obiective de politică similare. Principala provocare pentru coexistența
complexă a trei mecanisme de gestiune este de a se răspunde nevoii unei coordonări eficace,
de a se maximiza complementaritatea și de a se limita riscul dublei finanțări a acțiunilor.

Context
Perioada examinată de Curte în vederea acestei analize a aspectelor financiare este 2014-2019.
Analiza se apleacă asupra contribuțiilor la programe și activități ale UE, pe baza unor exemple
precum programele Orizont 2020 și Erasmus+ (care beneficiază de cele mai mari contribuții),
precum și asupra contribuțiilor (semnificative) plătite direct de țările ALES unor state membre ale
UE. Acest document de analiză examinează, de asemenea, contribuțiile furnizate direct unor state
membre, și anume granturile SEE/granturile norvegiene și contribuția Elveției.
Cele 18 țări terțe care au contribuit la bugetul UE în perioada 2014-2019 au fost țările membre ale
Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), țările
candidate la UE (Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia), țările potențial
candidate (Kosovo și Bosnia și Herțegovina), țările care fac obiectul politicii de vecinătate a UE
(Armenia, Georgia, Israel, Moldova, Tunisia și Ucraina) și Insulele Feroe.
Prezentul document nu este un raport de audit, ci o analiză care se bazează pe informații
colectate în mod special în acest scop până în decembrie 2020.
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Documentul de analiză al Curții de Conturi Europene, intitulat „Contribuțiile financiare vărsate de
țări terțe către Uniunea Europeană și către state membre ale acesteia”, este disponibil în 23 de
limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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