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INTRODUCERE 

Informații privind nota de informare elaborată de Curte 

1. Prezenta notă de informare a fost elaborată ca răspuns la comunicarea Comisiei privind 

evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 

multianual (CFM) 2014-2020, precum și la propunerile de modificare a Regulamentului de 

stabilire a cadrului financiar multianual, a Acordului interinstituțional și a deciziei privind 

mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute1. Răspunsurile Curții la celelalte propuneri 

legislative incluse în „pachetul” de evaluare la jumătatea perioadei vor fi prezentate la 

momentul oportun2

2. Curtea s-a axat pe aspectele bugetare ale funcționării CFM acoperite de 

evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei și invită autoritățile politice, legislative și 

bugetare ale UE să profite de ocazia oferită de această legislatură pentru a demara 

o reformă pe termen lung a bugetului Uniunii. Observațiile Curții sunt articulate în jurul 

principalelor secțiuni ale comunicării, în special cea privind stadiul punerii în aplicare a 

CFM 2014-2020, al propunerilor din pachetul de evaluare la jumătatea perioadei, precum și 

în jurul principalelor chestiuni de abordat în cadrul propunerii privind următorul CFM. 

. 

O ocazie de a reforma bugetul UE 

3. Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 reprezintă un prilej de 

a analiza eventualele modalități de îmbunătățire a gestiunii financiare și a răspunderii de 

gestiune și de a avansa către un sistem bugetar al UE capabil să recâștige încrederea 

cetățenilor. 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final și COM(2016) 607 final. 

2 În momentul de față, sunt în curs de pregătire avizele privind propunerile de modificare a 
Regulamentului financiar (nr. 966/2012) și propunerea de modificare a Regulamentului privind 
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (nr. 2015/1017). 
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4. Bazându-se pe experiența sa de audit și după cum a mai menționat în rapoartele sale 

anuale și speciale, Curtea consideră că este momentul să se elaboreze o nouă abordare cu 

privire la cheltuielile și investițiile UE. Reforma ar trebui să vizeze îmbunătățirea capacității 

sistemului bugetar al UE de a: 

- direcționa fondurile UE în mod rapid și flexibil către domeniile în care acestea pot aduce 

cea mai mare valoare adăugată pentru UE și pentru cetățenii acesteia; 

- pune la dispoziție fonduri și de a furniza rezultate în mod eficient fără să se expună la 

prea multe riscuri; 

- demonstra modul în care UE finanțează politicile sale și modul în care obține rezultate. 

5. Realizarea acestor obiective nu este lipsită de echivoc în actualul CFM. Posibilită țile 

Comisiei de a propune o redefinire a priorităților în ceea ce privește cheltuielile UE și de 

a aduce modificări normelor financiare în această etapă sunt puternic limitate de: 

- actualul CFM care reflectă prioritățile de finanțare ale Uniunii valabile la momentul 

adoptării sale; 

- faptul că Regulamentul privind CFM restrânge sfera ajustărilor care pot fi realizate la 

jumătatea perioadei3

- faptul că programele de cheltuieli ce se întind pe șapte ani abia au început să fie 

derulate pentru perioada 2014-2020, după întârzieri semnificative; și de 

; 

- faptul că bugetul UE funcționează la limita plafoanelor fixate pentru cheltuieli. 

6. În acest context, propunerile Comisiei privesc următoarele: concentrarea unui nivel mai 

mare de resurse pe prioritățile actuale, creșterea flexibilității gestiunii bugetare și 

simplificarea anumitor aspecte din normele financiare. 

                                                      

3 Articolul 2 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020. 
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EVALUAREA LA JUMĂTATEA PERIOADEI A CADRULUI FINANCIAR MULTIANUAL 2014-2020 

REALIZATĂ DE COMISIE 

Stadiul punerii în aplicare a actualului cadru financiar multianual și noi provocări 

Este nevoie de mai multe probe pentru o dezbatere privind reforma 

7. Informațiile pe care Comisia le prezintă cu privire la „stadiul punerii în aplicare” 

a actualului CFM se axează în mare măsură pe utilizarea probabilă a plafoanelor pentru 

angajamente și pentru plăți și a marjelor până la sfârșitul anului 2020. Comisia nu furnizează 

suficiente informații cu privire la: 

- impactul situației economice asupra cheltuielilor efectuate de la bugetul UE de către 

statele membre4

(a) să nu fie utilizate în integralitate de către statele membre

, inclusiv cu privire la riscurile ca fondurile UE: 

5

(b) să substituie alte posibile investiții și surse de finanțare; 

; 

(c) să nu poată fi vărsate în cazul în care un stat membru nu implementează reformele 

structurale recomandate („condiționalitate”); 

- cheltuielile previzionate în cadrul actualului CFM, comparativ cu cheltuielile efective din 

cadrul financiar multianual precedent, cu scopul de a pune în lumină întârzierile 

repetate; 

- fondurile neutilizate deținute în cadrul instrumentelor financiare6

                                                      

4 Articolul 2 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020. 

; 

5 Punctul 2.6 și figura 2.6 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 

6 Raportul special nr. 19/2016 și punctul 2.31 din Raportul anual privind execuția bugetului 
pe 2015. 
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- inventarul prefinanțărilor, al angajamentelor care nu au fost încă închise prin efectuarea 

plăților aferente și al altor pasive și datorii contingente7

- fluxurile de numerar probabile, care să acopere o perioadă de șapte până la zece ani și 

care să includă plafoanele bugetare, nevoile de plată, constrângerile legate de 

capacitate și posibilele dezangajări

; 

8

- impactul financiar global asupra bugetului UE al propunerilor din pachetul de evaluare 

intermediară, inclusiv majorarea angajamentelor și a plăților față de statu quo, precum 

și valoarea totală a rezervelor și a garanțiilor implicate; și 

, astfel încât să se evidențieze situația de după 2020; 

- modul în care domeniile bugetului UE cu un nivel constant ridicat de eroare ar urma să 

fie afectate de propuneri9

8. De asemenea, Curtea remarcă faptul că, pentru unele state membre, fondurile de la 

bugetul UE reprezintă o parte semnificativă din totalul cheltuielilor publice și al 

investițiilor

. 

10

9. Astfel de informații ar fi putut fi prezentate în această etapă pentru a ilustra provocările 

existente în materie de gestiune bugetară și pentru a contribui la alimentarea dialogului 

interinstituțional cu privire la posibilele soluții pe termen lung. 

. 

Istoria riscă să se repete 

10. Ca urmare a întârzierilor considerabile înregistrate la începutul CFM 2014-2020, cea mai 

mare parte a cheltuielilor operaționale efectuate până în prezent în actualul CFM sunt legate 

de angajamente din perioada anterioară. S-au înregistrat întârzieri la efectuarea cheltuielilor 

și la începutul perioadelor anterioare. 

                                                      

7 Punctele 2.5-2.9 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 

8 Punctele 2.10 și 2.47 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 

9 Punctul 1.66 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2014. 

10 A se vedea figura 1.1 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 
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11. În 2015, cel mai recent an pentru care există cifre auditate, peste trei sferturi din 

cheltuielile operaționale au fost legate de sisteme cărora li se aplicau normele aferente 

cadrului anterior11

12. Deși plățile acumulate din perioada precedentă au fost lichidate, este posibil ca această 

presiune asupra plăților să revină în anii următori, dacă plafoanele stabilite în CFM pentru 

angajamente vor fi utilizate la maximum până la sfârșitul perioadei. Acest lucru se explică în 

mare parte prin decalajul dintre angajamentele și plățile convenite inițial în CFM. 

. 

13. În acest context, propunerea Comisiei de a compensa marja pentru situa ții neprevăzute, 

mobilizată în 2014, în exercițiul 2017 în loc de perioada 2018-2020 va asigura faptul că se vor 

putea efectua plăți în cursul anilor respectivi12. Cu toate acestea, următorul CFM încă pare să 

înceapă cu un volum mare de angajamente nelichidate încă provenite din perioada 

anterioară a CFM, întrucât mai puțin de 60 % din fondurile structurale și de investiții 

europene disponibile în cadrul CFM actual vor trebui să fie vărsate până în 202013

14. Prin urmare, întârzierile înregistrate la demararea programelor și presiunea exercitată 

asupra bugetului pentru plăți în cadrul actualului CFM par să prezinte două riscuri majore în 

cazul în care se respectă calendarul de adoptare a următorului CFM și a programelor de 

cheltuieli aferente. Mai exact: 

. Aceasta 

înseamnă că cheltuielile aferente celui mai mare domeniu bugetar vor atinge nivelul de 

mijloc abia în ultimul an al perioadei. 

- se va forma o nouă acumulare de angajamente și de plăți restante în anii următori, 

având în vedere că anumite state membre se confruntă cu dificultă ți în a absorbi 

fondurile disponibile până în 2020 sau chiar până în 2023, când perioada de eligibilitate 

a programelor de cheltuieli aferente perioadei 2014-2020 se va apropia de sfârșit. Acest 

                                                      

11 Punctul 2.3 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 

12 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 
(UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute [COM(2016) 607 final]. 

13 Estimare a Comisiei din documentul de lucru SWD (2016) 299 final - anexa 6. 
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lucru prezintă riscul finanțării unor proiecte cu un raport costuri-beneficii scăzut, pentru 

a se evita pierderea fondurilor disponibile14

- vor exista puține ocazii de a trage învățăminte din evaluări bazate pe fapte cu privire la 

proiectarea, funcționarea și rezultatele programelor de cheltuieli ale UE din cadrul 

CFM 2014-2020 înaintea prezentării de către Comisie, până la sfârșitul anului 2017, 

a propunerii sale pentru CFM post-2020. În plus, multe evaluări ex post vor avea loc 

înainte de închiderea programelor din cadrul CFM 2007-2013. 

. 

Este nevoie de o analiză cuprinzătoare a cheltuielilor UE înainte de a se întocmi un nou 

buget pe termen lung 

15. Bugetul Uniunii Europene ar trebui să aducă beneficii clare și vizibile pentru UE și pentru 

cetățenii acesteia, beneficii care nu ar putea fi obținute cu ajutorul cheltuielilor efectuate 

doar la nivel național, regional sau local. 

16. Rapoartele anuale și speciale ale Curții au semnalat cazuri în care cheltuielile UE ar fi 

putut fi planificate într-un mod mai strategic și, prin urmare, ar fi putut duce la obținerea 

unor rezultate mai bune și a unei valori adăugate mai mari pentru UE în ansamblu. De 

exemplu, rapoarte recente au scos în evidență, printre altele, următoarele: 

- investițiile în infrastructura rurală realizate de la bugetul UE au dus la obținerea unui 

raport costuri-beneficii limitat și, în unele cazuri, nu au făcut decât să înlocuiască 

fonduri naționale și regionale în loc să vină în completarea lor15

- o treime din cheltuielile UE efectuate pentru instala țiile maritime examinate au fost fie 

ineficace, fie nesustenabile, deoarece acestea funcționau în plus față de structurile deja 

existente în apropiere

. 

16

                                                      

14 Punctul 38 din analiza panoramică intitulată: „Utilizarea optimă a fondurilor UE: o analiză 
panoramică a riscurilor pentru gestiunea financiară a bugetului UE”. 

; 

15 Raportul special nr. 25/2015. 

16 Raportul special nr. 23/2016. 
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- finanțarea acordată de UE pentru proiecte feroviare între 2007 și 2013 nu a reușit să 

reorienteze mărfurile dinspre transportul rutier către cel feroviar17

- eficacitatea Institutului European de Inovare și Tehnologie este afectată de cadrul 

operațional complex și de problemele de management

; 

18

- în perioada de programare 2007-2013, instrumentele financiare din cadrul FEDR și al 

FSE au avut, practic, dificultăți în ceea ce privește controlul costurilor/comisioanelor de 

gestiune, efectuarea de plăți din fondurile disponibile, atragerea de capital privat și 

reutilizarea sprijinului financiar

; și 

19

17. În plus, faptul că în trecut s-a obținut o performanță înaltă și o valoare adăugată mare 

nu constituie o garanție că același lucru se va întâmpla și în viitor. Astfel, este esențial ca 

toate programele și schemele de cheltuieli majore să nu facă doar obiectul unei monitorizări 

și evaluări periodice, așa cum se prevede în reglementări, ci să fie comparate și sub aspectul 

performanțelor lor și al valorii adăugate pe care o aduc. 

. 

18. În opinia Curții, ar trebui realizată o analiză cuprinzătoare a cheltuielilor UE înainte de 

adoptarea unui nou buget pe termen lung și a unui nou set de programe de cheltuieli. 

O analiză cuprinzătoare a cheltuielilor ar oferi ocazia, printre altele, de a îmbunătăți: 

- performanța și valoarea adăugată a bugetului UE, atât la nivel de priorități politice 

(rubricile acoperite de CFM), cât și la nivel de program; 

- procesul prin care obiectivele politice ale Uniunii sunt transpuse în obiectivele 

operaționale ale principalelor programe și scheme de cheltuieli; 

- modul în care monitorizarea, evaluarea și raportarea performanțelor și a valorii 

adăugate au loc la fiecare nivel. 

                                                      

17 Raportul special nr. 8/2016. 

18 Raportul special nr. 4/2016. 

19 Raportul special nr. 19/2016. 
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Evaluarea la jumătatea perioadei a CFM realizată de Comisie nu constituie o analiză 

cuprinzătoare – atât de necesară – a cheltuielilor UE, din punctul de vedere al 

performanțelor și al valorii adăugate obținute de diferitele domenii ale bugetului UE și de 

diferitele programe de cheltuieli. Un astfel de exerci țiu ar trebui să fie efectuat înainte de 

a se conveni asupra unui nou plan financiar pe termen lung, dacă se dore ște ca 

învățămintele desprinse din perioada curentă să fie asimilate și ca fondurile UE disponibile să 

ducă la un raport costuri-beneficii mai bun în viitor. 

Observații privind propunerile-cheie din evaluarea la jumătatea perioadei realizată de 

Comisie 

19. Prezenta secțiune urmează structura secțiunii 3 din comunicarea Comisiei. 

Direcționarea și mai fermă a bugetului către prioritățile politice și noile provocări? 

20. Propunerile Comisiei privind „direcționarea și mai fermă [a bugetului] către prioritățile 

[politice] și noile provocări” se referă la alocarea de resurse suplimentare pentru anumite 

rubrici și programe fără a crește alocările globale din cadrul CFM, astfel cum sunt prezentate 

în anexa financiară la comunicare. 

21. Pachetul financiar total propus până în 2020, de aproape 12,8 miliarde de euro, include: 

- 1,8 miliarde de euro din bugetul pe 2017 pentru gestionarea migrației; 

- 4,6 miliarde de euro pentru domeniul coeziunii, care rezultă în urma ajustărilor 

automate realizate în funcție de inflație și de evoluția VNB-ului statelor membre 

(rubrica 1b); 

- 6,3 miliarde de euro pentru creștere economică și locuri de muncă, securitate, migrație 

și refugiați (rubricile 1a, 1b, 3 și 4). 

- Nu s-a formulat nicio propunere de modificare a finanțării pentru agricultură (rubrica 2) 

sau pentru administrație (rubrica 5). 
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22. Resursele suplimentare în cuantum de 6,3 miliarde de euro reprezintă aproximativ 1 % 

din totalul angajamentelor până la sfârșitul perioadei. Această sumă nu modifică în mod 

semnificativ procentul general al resurselor alocate pentru fiecare rubrică, de și fondurile 

alocate pentru securitate și cetățenie (rubrica 3) vor crește cu 23 %. 

23. Pentru ca investițiile suplimentare să poată fi realizate, este necesar ca Parlamentul 

European și Consiliul să convină asupra faptului că finanțarea din „instrumentele speciale” 

nu poate fi luată în calcul în cadrul plafoanelor pentru angajamente și pentru plăți aferente 

perioadei 2014-2020. Ca regulă generală, prioritățile și noile provocări ar trebui finanțate din 

bugetul UE, și nu din „instrumente speciale” din afara cadrului acestuia. „Instrumentele 

speciale” sunt rezerve care pot fi utilizate pentru a face față evenimentelor neprevăzute. 

24. Din cei 6,3 miliarde de euro, 2,4 miliarde sunt prevăzuți pentru Inițiativa „Locuri de 

muncă pentru tineri” și pentru o serie de programe în domeniul competitivității, gestionate 

în mod direct sau indirect de către Comisie. Curtea ia notă de faptul că se propune ca 

investițiile suplimentare în aceste programe să fie realizate înainte de evaluarea cheltuielilor 

pentru perioada în curs. Curtea intenționează să publice un raport de audit cu privire la 

punerea în aplicare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

în statele membre la începutul anului 2017. 

25. O parte din cei 6,3 miliarde de euro include, de asemenea, un provizion pentru 

majorarea garanțiilor aferente fondurilor de investiții care nu sunt finanțate din buget. 

150 de milioane de euro vor fi adăugați la fondul de garantare al FEIS ca sprijin pentru 

majorarea propusă a capacității de creditare a acestuia și 250 de milioane de euro vor fi 

utilizați pentru a crea un fond de garantare similar pentru noul Fond european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD). Curtea ia notă de faptul că FEDD va avea o gamă mai largă de 

contrapărți decât FEIS și, prin urmare, profilul său de risc va fi diferit. Pentru a reduce la 

minimum lichiditățile care trebuie menținute pentru a acoperi eventualele cereri de activare 

a garanțiilor furnizate de bugetul UE, Comisia propune constituirea unui „fond comun de 

provizionare”. Acesta va acoperi fondurile de garantare pentru FEIS, FEDD și, respectiv, 

pentru acțiuni externe. 
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26. Comisia propune, de asemenea, crearea de noi fonduri fiduciare pentru politicile 

interne, care să atragă finanțare suplimentară din partea statelor membre și din alte surse 

pentru gestionarea migrației și a fluxurilor de refugiați în interiorul UE. 

În opinia Curții, aceste propuneri nu ar urma să schimbe în mod semnificativ proporția 

resurselor alocate fiecărei rubrici din CFM până în 2020. Faptul că propunerea de 

a direcționa noile cheltuieli către prioritățile actuale nu este bazată pe o realocare 

a resurselor ilustrează constrângerile bugetare, constrângerile politice și constrângerile 

legate de programare (a se vedea punctul 7 de mai sus) care afectează în prezent bugetul UE 

și, astfel, indică totodată necesitatea unei reforme. În plus, dat fiind faptul că se recurge din 

ce în ce mai mult la instrumente financiare, la fonduri fiduciare și la fonduri de investiții 

garantate de buget, consolidarea gestionării riscurilor și a raportării cu privire la datoriile 

contingente din ce în ce mai mari ale UE devine o necesitate primordială. 

Îmbunătățirea flexibilității și a agilității bugetului pentru mobilizarea și furnizarea de 

fonduri? 

27. Comisia propune o serie de măsuri destinate să faciliteze identificarea de fonduri 

suplimentare disponibile pentru noi provocări în cadrul plafoanelor existente în actualul 

CFM. Acestea constau în: 

- măsuri de relaxare a bugetului anual privind angajamentele și plățile prin maximizarea 

utilizării marjelor și a reportărilor; și 

- majorarea în continuare a capacității rezervelor conținute în buget și în „instrumentele 

speciale”, inclusiv crearea unei rezerve a Uniunii Europene pentru situa ții de criză 

(rezerva pentru situații de criză). 

28. Obiectivul propunerilor privind marjele și reportările ar fi să se asigure valorificarea la 

maximum a angajamentelor și a plăților în limita plafoanelor aferente perioadei în cauză. Cu 

alte cuvinte, decalajul dintre plafoanele aferente CFM și bugetele anuale ar urma să dispară 

efectiv întrucât plafoanele aferente unui anumit an ar putea fi depășite cu condiția ca 

plafoanele globale pentru întreaga perioadă să fie respectate. 
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29. În ceea ce privește rezervele din buget, Comisia propune crearea unei „rezerve de 

flexibilitate” de 10 % din fondurile disponibile pentru trei instrumente de ac țiune externă20

30. Rezerva pentru situații de criză este destinată să-i permită Uniunii Europene să 

reacționeze rapid în situații de criză, precum și la evenimente cu grave implicații umanitare și 

de securitate. Rezerva ar urma să fie finanțată din credite dezangajate începând cu 

exercițiul n-2. Comisia estimează că, prin aceste credite dezangajate, se vor pune la 

dispoziție în jur de 3 până la 4 miliarde de euro pe an. Întrucât rezervele nefolosite ar urma 

să poată fi reportate cu un an în plus, capacitatea fondului ar putea atinge valoarea 

creditelor dezangajate provenite din două exerciții. 

. 

În plus, Comisia propune extinderea capacității a două „instrumente speciale”, și anume 

instrumentul de flexibilitate și rezerva pentru ajutoare de urgență, precum și crearea unei 

rezerve pentru situații de criză. 

În opinia Curții, aceste propuneri ar urma să sporească flexibilitatea bugetară și rezervele. Cu 

toate acestea, ele prezintă anumite riscuri, și anume să mărească gradul de complexitate al 

sistemului, să submineze principiile anualității, specificității și transparenței care se aplică 

bugetului UE, precum și să complice sarcina de control al gestiunii bugetare a UE. De 

asemenea, ar trebui să se precizeze mai clar care ar urma să fie valoarea cheltuielilor 

suplimentare ce vor putea fi realizate ca urmare a propunerilor, precum și care ar urma să fie 

capacitatea totală a tuturor rezervelor și a marjelor. 

Norme mai simple și o orientare mai clară către rezultate? 

31. Comisia propune o revizuire amplă a normelor financiare generale privind execuția 

bugetului UE, însoțită de modificări corespunzătoare ale normelor financiare sectoriale. 

După cum s-a menționat în introducerea acestei note, Curtea își va prezenta poziția cu 

privire la elementele specifice acestor modificări într-un aviz separat. Totuși, Curtea dorește 

să formuleze, în acest stadiu, următoarele observații cu privire la propunerile respective. 

                                                      

20 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), Instrumentul european de vecinătate (IEV) 
și Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD). 
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32. Comisia este, în esență, în proces de actualizare și de extindere a „setului de 

instrumente” care pot fi utilizate în programele de cheltuieli, încurajând totodată utilizarea 

acestora în diferite combinații. Va exista posibilitatea, într-o anumită măsură, de a se aplica 

noile dispoziții la programele de cheltuieli aferente perioadei 2014-2020 pentru a le face mai 

orientate către performanță (rezultate) și mai puțin expuse riscurilor, precum și posibilitatea, 

într-o măsură mai mare, de a aplica dispozițiile respective la programele și schemele 

aferente perioadei următoare. Chiar dacă corecțiile financiare și recuperarea sumelor plătite 

în mod necuvenit sunt elemente indispensabile ale unei bune gestiuni financiare a UE, 

Curtea își menține poziția exprimată în raportul său anual, și anume aceea că este mai bine 

să se elaboreze încă de la început programe care să fie mai pu țin expuse riscului de eroare. 

33. Comisia propune numeroase „simplificări” de diferite tipuri. Majoritatea măsurilor 

urmăresc să faciliteze gestionarea programelor și a schemelor de cheltuieli ale UE și accesul 

la fonduri. Unele vizează facilitarea unei utilizări mai coerente a instrumentelor care nu sunt 

bazate pe granturi, precum fondurile fiduciare, instrumentele financiare și asistența 

financiară, iar altele au drept scop reglementarea situațiilor în care mai multe instrumente 

bazate sau nu pe granturi pot fi combinate pentru a îndeplini aceleași obiective. 

În opinia Curții, date fiind modificările propuse, trebuie să se dea dovadă de prudență astfel 

încât să se evite o complexitate inutilă a mecanismelor de finanțare ca urmare a creșterii 

posibilităților de a combina diferite tipuri de instrumente. 

Către următorul cadru financiar multianual 

34. Comisia precizează că intenționează să aducă modificări mai ample în următorul CFM și 

identifică o serie de probleme care trebuie soluționate. Punctele următoare prezintă poziția 

Curții față de chestiunile semnalate de Comisie, alături de opinia instituției noastre cu privire 

la o problemă esențială care nu este abordată în evaluarea la jumătatea perioadei, și anume 

complexitatea tot mai mare a mecanismelor de finanțare a politicilor UE. 
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Problemele semnalate de Comisie 

Reformarea sistemului de resurse proprii 

35. Comisia intenționează să ia în considerare recomandările Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii. Curtea este pregătită să își prezinte observațiile cu privire la propunerile 

legislative care este posibil să fie formulate în consecință. Curtea consideră că sistemul de 

resurse proprii mai poate fi îmbunătățit și sugerează că rezultatele unui proces de reflecție 

cu privire la partea de venituri a bugetului ar fi cel mai bine luate în considerare împreună cu 

rezultatele unei analize a cheltuielilor. 

Durata cadrului 

36. Comisia observă că actuala durată de șapte ani a CFM nu este bine sincronizată cu 

mandatul de câte cinci ani al Parlamentului European și al Comisiei. 

37. Trebuie menționat faptul că întregul ciclu al CFM este, de fapt, de peste 13 ani, întrucât 

propunerile sunt efectuate mai întâi cu doi ani înainte de următoarea perioadă și 

eligibilitatea pentru cheltuielile programului mai durează încă trei ani după sfâr șitul 

perioadei de programare („n+ 3”), iar programele nu sunt închise decât după 1,5 ani de la 

încheierea perioadei de eligibilitate. În cazul în care actualul CFM este urmat de un CFM nou 

cu o durată de cinci ani (și nu se aduce nicio altă modificare substanțială), cea mai mare 

parte a cheltuielilor din noua perioadă vor fi legate de programele aferente 

perioadei 2014-2020. 

38. În plus, în rapoarte anuale recente21

- ciclul de planificare strategică pe zece ani nu este aliniat la ciclul de șapte ani aferent 

gestionării bugetului UE; și 

, Curtea a remarcat că se mai pot aduce 

îmbunătățiri în ceea ce privește procesul prin care cheltuielile de la bugetul UE sunt aliniate 

la prioritățile strategice ale Uniunii. În special, Curtea a observat că: 

                                                      

21 A se vedea capitolul 3 din rapoartele anuale privind execuția bugetului pe 2014, respectiv, 
pe 2015. 
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- mecanismele bugetare actuale nu facilitează transpunerea aspirațiilor politice (Strategia 

Europa 2020/cele zece priorități politice ale Comisiei) în obiective operaționale utile 

pentru programele și schemele de cheltuieli22

39. Prin urmare, este, în prezent, necesar și oportun să se alinieze strategia pe termen lung 

și procesul decizional cu ciclul bugetar. Curtea sugerează, de asemenea, că este momentul să 

se exploreze și alte opțiuni, cum ar fi: 

. 

- un buget reactualizat în mod continuu, cu un orizont de planificare pe termen mediu, și 

un program de evaluare actualizat pe măsura execuției bugetului; 

- stabilirea duratei programelor și a schemelor în funcție de necesitățile de la nivelul 

politicilor, și nu în funcție de durata perioadei de planificare financiară; 

- cerința ca statele membre și Comisia să prezinte, înainte de stabilirea cuantumului 

cheltuielilor, necesitățile existente, care să justifice nevoia de finanțare din partea UE, 

precum și rezultatele care trebuie obținute. 

40. Tot în interesul unei bune gestiuni financiare și al transparenței ar fi ca autoritățile 

politice, legislative și bugetare ale UE să analizeze care ar fi domeniile de politică în care 

bugetul UE ar trebui să fie cheltuit, înainte de a decide următorul plan financiar pe termen 

lung. 

Flexibilitate 

41. Comisia identifică fondurile care sunt prealocate statelor membre în cadrul gestiunii 

partajate ca fiind principalul obstacol care limitează, în prezent, capacitatea de reac ție 

a bugetului la nevoile aflate în continuă schimbare. De asemenea, Comisia propune să se 

reanalizeze constituirea de rezerve care să poată fi mobilizate rapid. 

42. Curtea a constatat, la rândul ei, că una dintre cauzele lipsei de flexibilitate este 

prealocarea. Această problemă ar trebui însă să fie integrată în cadrul unui proces de 
                                                      

22 Punctele 3.86 și 3.87 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015. 
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reflecție la nivel înalt (a se vedea, de asemenea, punctul 40) cu privire la ce anume ar trebui 

să fie finanțat de la bugetul UE și pe ce perioadă de timp. 

Integrarea fondurilor europene de dezvoltare (FED) în cadrul bugetului 

43. Curtea este de acord cu faptul că autoritățile legislative și bugetare ar trebui să 

analizeze posibilitatea finanțării FED din bugetul UE. Recomandarea Curții este ca această 

chestiune să fie discutată în contextul mai larg al unei ini țiative care să mai reducă din 

complexitatea din ce în ce mai mare a mecanismelor de finanțare ale politicilor UE. 

Valorificarea inovațiilor din actualul CFM 

44. Comisia intenționează să valorifice elemente precum condiționalitatea, efectul de levier 

și măsurile de simplificare introduse în actualul CFM și dezvoltate în propunerile care 

însoțesc evaluarea de la jumătatea perioadei. 

45. În ceea ce privește condiționalitatea, Curtea este de acord cu punctul de vedere al 

Comisiei, și anume că ar trebui să se procedeze la o evaluare a modului în care această 

componentă funcționează în cursul actualului CFM înainte de a fi dezvoltată în continuare. 

46. În mod similar, încercarea de a dubla utilizarea efectului de levier de-a lungul perioadei 

actuale prin intermediul unor instrumente financiare, al Fondului european pentru investi ții 

strategice și al fondurilor fiduciare ar trebui, de asemenea, analizată în detaliu pentru a se 

asigura că acestea oferă, într-un mod transparent și fără prea multe riscuri, un raport cost-

beneficii optim. Activitatea de audit a Curții a relevat, de exemplu, că estimările anterioare 

privind efectul de levier (pârghie) s-au bazat pe metodologii neuniforme și au fost în general 

prea optimiste23

47. În ceea ce privește simplificarea, Curtea este de aceeași opinie, și anume că, date fiind 

întârzierile care au fost din nou înregistrate în implementarea programelor aflate sub 

gestiune partajată, vor trebui reanalizate cerințele pentru acest tip de programe. O atenție 

. 

                                                      

23 Punctele 62-91 din Raportul special nr. 19/2016. 
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similară ar trebui acordată programelor în cadrul gestiunii directe și indirecte. Aceste 

chestiuni ar putea fi acoperite de o analiză globală a cheltuielilor (a se vedea punctul 18). 

Mecanismele globale de finanțare 

48. În plus față de aspectele menționate la punctele anterioare, Curtea consideră că este 

necesar să se desfășoare un proces amplu de reflecție cu privire la modul în care 

mecanismele globale legate de finanțarea politicilor UE ar putea deveni cât mai clare, mai 

simple și mai coerente posibil. 

49. În opinia Curții, gestionarea, auditul și controlul în mod eficace al mecanismelor actuale 

sunt deja complicate și costisitoare. Propunerile Comisiei de a crea noi fonduri ale UE și de 

încuraja finanțarea din surse multiple riscă să aglomereze și mai mult peisajul financiar al UE, 

care este deja excesiv de încărcat și de complex. 

50. Acest peisaj include în prezent programe, fonduri structurale, fonduri fiduciare, fonduri 

de investiții strategice, fonduri de garantare, facilități, instrumente financiare, instrumente 

de asistență macrofinanciară, diverse rezerve și o serie de provizioane. 

51. Terminologia este de asemenea problematică. Termeni precum „angajament”, 

„instrument”, „fond”, „rezervă” și „provizion” au adesea semnificații diferite în funcție de 

domeniul de politică vizat24

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

. Acest lucru complică inutil încercarea de a se asigura 

o comunicare în materie lipsită de echivoc cu părțile interesate. 

52. Sistemul bugetar al UE necesită reforme întemeiate pe probe justificative dacă se 

dorește ca acesta să devină mai: 

- agil în ceea ce privește direcționarea resurselor limitate în mod rapid și flexibil către 

domeniile în care acestea pot aduce cea mai mare valoare adăugată; 

                                                      

24 Punctul 2.5 și figura 2.1 din Raportul anual privind execuția bugetului pe 2015 prezintă exemple 
de angajamente bugetare specifice fiecărei rubrici din CFM. 
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- eficient în punerea la dispoziție de fonduri și în obținerea de rezultate fără a fi expus 

prea multor riscuri; 

- transparent cu privire la modul în care politicile sunt finanțate și cu privire la rezultatele 

care sunt obținute. 

53. Comisia a prezentat o serie de propuneri menite să contribuie la concentrarea mai 

multor resurse pe prioritățile actuale, la creșterea flexibilității bugetului și la simplificarea 

anumitor aspecte din normele financiare. Nu este rolul auditorului să formuleze observații 

cu privire la valoarea, structura sau alocarea bugetului UE. Datoria sa este însă să semnaleze 

că raportul costuri-beneficii va fi periclitat dacă deciziile de finanțare sunt luate înainte de 

a se reflecta asupra priorităților viitoare și asupra performanțelor anterioare. Întârzierile 

înregistrate la implementarea programelor din cadrul financiar multianual actual și 

întârzierile înregistrate la închiderea programelor anterioare indică faptul că propunerile nu 

au beneficiat de nicio analiză a cheltuielilor aferente perioadei actuale și că nu vor mai exista 

multe ocazii de evaluare a performanței înainte de sfârșitul anului 2017, când Comisia va 

trebui să prezinte următorul CFM. În plus, există în prezent o nevoie stringentă de a găsi 

soluții pentru complexitatea tot mai mare a mecanismelor de finanțare a politicilor UE, 

problemă care este posibil să fie exacerbată de unele propuneri care înso țesc evaluarea la 

jumătatea perioadei. Pentru a aborda aceste aspecte, Curtea formulează patru propuneri. 

Propunerea 1: Să se reanalizeze calendarul pentru elaborarea următorului cadru financiar 

multianual 

54. Curtea propune să se reanalizeze calendarul de elaborare a următorului CFM și 

a programelor de cheltuieli aferente, astfel încât să se lase timp suficient pentru o dezbatere 

prealabilă privind necesitățile și prioritățile de finanțare viitoare, pentru a se realiza o analiză 

a cheltuielilor din perioada actuală, precum și pentru a se aduce îmbunătățiri mecanismelor 

de finanțare. 
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Propunerea 2: Să se realizeze o analiză cuprinzătoare a cheltuielilor UE 

55. Curtea propune o analiză a cheltuielilor înainte de prezentarea unui nou CFM și a unui 

nou set de programe de cheltuieli. Analiza cheltuielilor ar trebui să evalueze măsura în care: 

- alocarea de resurse în cadrul bugetului UE reflectă prioritățile strategice ale Uniunii și 

posibilitățile de a aduce o valoare adăugată; 

- programele și schemele UE contribuie la realizarea priorităților strategice, sunt 

implementate la un raport costuri-beneficii optim și permit controlul riscului de 

neregularitate. 

Propunerea 3: Să se dezvolte mecanisme de finanțare mai clare, mai simple și mai 

coerente 

56. Curtea invită Comisia să propună măsuri cu ajutorul cărora mecanismele de finan țare 

ale UE să devină mai clare, mai simple și mai coerente, precum și mai bine structurate, 

pentru a asigura un grad suficient de transparență, îndeplinirea obligației privind 

răspunderea de gestiune și capacitatea publicului larg de a înțelege atât modul în care 

politicile UE sunt finanțate, cât și beneficiile pe care acestea le aduc. 

Propunerea 4: Să se includă prioritățile legate de bugetul UE pe agenda unei dezbateri la 

nivel înalt 

Curtea propune ca autoritățile politice ale UE să lanseze cât mai curând posibil un proces de 

reflecție cu privire la măsura în care diferitele politici ale UE ar trebui finan țate de la bugetul 

UE, ținând seama de posibilele evoluții în politicile respective și în componența UE. 
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