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Performanța programelor de cheltuieli ale UE: rezultate eterogene
pe fondul pandemiei de COVID-19
Raportările Comisiei Europene cu privire la performanța programelor de cheltuieli ale UE arată
rezultate eterogene în diferitele domenii de finanțare, iar indicatorii care măsoară progresele în
direcția îndeplinirii țintelor nu se axează într-o măsură suficientă pe rezultate. Acestea sunt unele
dintre concluziile la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană, care și-a publicat raportul pe 2020
privind performanța unor programe selectate de cheltuieli ale UE. Deși unele dintre programele
de cheltuieli examinate au fost afectate de pandemia de COVID-19 în 2020, informațiile
disponibile arată că anumite programe au înregistrat progrese în ceea ce privește performanța
lor. Auditorii au evaluat în mod mai degrabă pozitiv capacitatea Comisiei Europene (și
a colegiuitorilor) de a utiliza învățămintele desprinse din implementarea anterioară
a programelor pentru a îmbunătăți modul în care sunt concepute noile programe de cheltuieli
din perioada 2021-2027 și performanța acestora. Auditorii subliniază însă că este necesar ca
Comisia să îmbunătățească utilizarea evaluărilor impactului și a măsurilor subsecvente care
decurg din evaluările posterioare.
Auditorii au examinat dacă Comisia, Parlamentul și Consiliul au utilizat învățămintele desprinse (de
exemplu, din evaluări posterioare, evaluări ale impactului și audituri) pentru a îmbunătăți modul
în care sunt concepute noile programe de cheltuieli din perioada 2021-2027 și performanța
acestora. Pe baza indicatorilor prezentați pentru 2020, precum și a unor evaluări recente ale
Comisiei, completate cu activități proprii de audit, auditorii au evaluat dacă o serie de programe
selectate din principalele domenii bugetare se aflau „pe drumul cel bun” către atingerea
obiectivelor lor.
„Parlamentul European și Consiliul vor să știe ce rezultate se obțin cu banii de la bugetul UE”,
a afirmat domnul François-Roger Cazala, membrul Curții responsabil de coordonarea acestui
raport. „Este un lucru pozitiv faptul că învățămintele desprinse din implementarea anterioară
a programelor de cheltuieli sunt utilizate deseori pentru a îmbunătăți modul în care sunt concepute
și implementate viitoarele programe de cheltuieli. Informațiile disponibile indică progrese în
direcția atingerii obiectivelor în cazul unora dintre programe, dar, în prea multe cazuri, acestea nu
se axează pe rezultate. Curtea a observat indicii ale efectelor pandemiei de COVID-19 asupra
performanței unora dintre programe.”
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În domeniul Coeziune, auditorii au examinat informațiile referitoare la performanță legate de
Fondul social european (FSE). S-a constatat că, deși cadrul de performanță a sporit disponibilitatea
acestui tip de informații, accentul este pus în continuare pe resursele financiare și pe realizări, nu
pe rezultate. Atingerea valorilor-țintă, care în unele cazuri au fost reduse în 2018 pentru
majoritatea indicatorilor de performanță, era pe drumul cel bun. Auditorii au observat însă că
activitățile finanțate prin FSE continuă să se confrunte cu dificultăți în a ajunge la persoanele
deconectate de la piața muncii, cum ar fi tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează
niciun program educațional sau de formare. Unele obiective, cum ar fi cel fixat în Strategia
Europa 2020 de a se reduce numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială în UE, nu vor fi probabil atinse, situația fiind exacerbată de pandemia de COVID-19.
Pandemia a afectat și domeniul Creștere și locuri de muncă. Restricțiile de călătorie și cele privind
desfășurarea de cursuri cu prezență fizică au avut un impact major asupra programului Erasmus+,
care fusese selectat pentru a fi auditat în acest domeniu. Auditorii au concluzionat că Erasmus+ era
un program popular, care aduce beneficii în special participanților înșiși, dar că există loc de
îmbunătățiri, de exemplu în ceea ce privește reducerea numărului de instrumente informatice,
asigurarea faptului că ghidul programului este mai ușor de înțeles, simplificarea procedurii de
depunere a cererilor și chestiunea egalității de gen. Mobilitatea sprijinită în cadrul programului
aduce numeroase tipuri de valoare adăugată, care au avut toate de suferit din cauza pandemiei.
Auditorii au constatat de asemenea că și alte acțiuni din cadrul programului Erasmus+ care vizau
să sprijine practici inovatoare erau adesea o reușită în sine, dar aveau rareori un efect inovator
dincolo de organizațiile beneficiare.
În domeniul Resurse naturale, auditorii au selectat Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (FEPAM). Acesta sprijină obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, printre care
se numără abordarea problemei pescuitului nesustenabil și împiedicarea degradării mediului
marin. Și în acest caz, auditorii au constatat că informațiile Comisiei cu privire la performanță se
concentrează, în cea mai mare parte, pe contribuția financiară a fondului la obiectivele politicii
comune în domeniul pescuitului, mai degrabă decât pe rezultate. Nu existau decât puține
informații cu privire la contribuția FEPAM la obiectivele de mediu.
Pentru a evalua performanța în domeniul Europa în lume, auditorii au analizat Instrumentul de
asistență pentru preaderare II (IPA II), prin care se acordă țărilor candidate și celor potențial
candidate sprijin pentru preaderare. Indicatorii raportați de Comisie indică o performanță
modestă. Printre altele, auditorii au constatat că progresul reformelor politice sprijinite prin
instrument bătea pasul pe loc: indicatorii referitori la reformele politice înregistraseră regrese în
raport cu valorile lor de referință și niciunul nu se afla pe drumul cel bun către atingerea țintelor.
Auditorii au concluzionat că sprijinul UE a fost mai eficace în promovarea reformelor fundamentale
decât în asigurarea punerii lor în aplicare.
În domeniul Securitate și cetățenie, auditorii au analizat performanța Fondului pentru securitate
internă – componenta frontiere și vize, un instrument prin care se acordă sprijin pentru măsurile
legate de frontiere. Concluzia auditorilor a fost că indicatorul care măsoară progresul în direcția
obiectivului general al instrumentului era definit în termeni prea largi și că acest lucru împiedica
formularea unor concluzii cu privire la performanța de ansamblu a fondului. Indicatorii mai specifici
indicau progrese în ceea ce privește infrastructura pentru vize și principalele sisteme informatice
utilizate pentru controlul la frontiere. În schimb, formările și consolidarea capacităților pentru
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consulate și polițiștii de frontieră au rămas în urmă, situație care poate fi explicată în parte prin
pandemia de COVID-19.
În ceea ce privește cadrul de performanță general, auditorii au constatat că abordarea vizând
o mai bună legiferare este utilă pentru a identifica învățămintele desprinse și pentru a asigura
aplicarea acestora la conceperea programelor viitoare. Principiul „mai întâi se evaluează”, care face
parte din cadrul pentru o mai bună legiferare, este aplicat într-un mod destul de consecvent, dar
nu întotdeauna. Concluzia de ansamblu a auditorilor este că învățămintele desprinse sunt în
general bine identificate și sunt preluate în propuneri legislative ulterioare. Auditorii au
recomandat Comisiei să îmbunătățească evaluările impactului și să identifice în mod clar măsurile
subsecvente relevante care decurg din evaluările posterioare.
Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE, precum și un document de
sinteză cu privire la acesta, intitulat „2020 performance report in brief”, sunt disponibile pe site-ul
Curții, în limba engleză. Alte versiuni lingvistice vor fi publicate în curând.
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