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Introducere generală
0.1. Pentru exercițiul financiar 2019, raportul anual al Curții a fost structurat în

două părți separate. Partea de față acoperă performanța programelor de cheltuieli din
cadrul bugetului UE.

0.2. În cadrul unui exercițiu-pilot, Curtea acoperă – pentru prima dată în rapoartele

anuale pe care le elaborează – raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE, care este principalul raport de nivel înalt al Comisiei privind performanța
bugetului UE. Dat fiind că acesta este publicat la sfârșitul lunii iunie a anului n+1,
Curtea nu a fost în măsură, în trecut, să îl acopere în raportul său anual, care este
publicat în mod normal la începutul lunii octombrie.

0.3. Prezentul raport este structurat în șapte capitole.
o

Capitolul 1 este consacrat unui aspect important din cadrul de performanță
aferent bugetului UE, și anume informațiile de nivel înalt referitoare la
performanță prezentate de Comisie prin intermediul raportului anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE și prin fișele de program. Curtea
a examinat dacă procesul de elaborare de către Comisie a acestor rapoarte este
unul solid și dacă acestea oferă o imagine de ansamblu clară, cuprinzătoare și
echilibrată a performanței programelor de cheltuieli ale UE. Pentru a obține
răspunsuri, Curtea a analizat rapoartele relevante și procedurile interne ale
Comisiei și a desfășurat interviuri cu personalul Comisiei.

o

În capitolele 2-6, Curtea examinează rezultatele obținute de programele UE
desfășurate în cadrul rubricilor 1a, 1b, 2, 3 și, respectiv, 4 din cadrul financiar
multianual pentru perioada 2014-2020. Scopul său a fost de a determina cât de
multe informații relevante referitoare la performanță sunt disponibile și, pe baza
acestor informații, de a evalua cât de bună a fost efectiv performanța
programelor de cheltuieli ale UE. Dintre cele 58 de programe de cheltuieli, Curtea
a selectat 9, care reprezintă, luate împreună, aproximativ trei sferturi din totalul
plăților efectuate până la sfârșitul anului 2019 în baza angajamentelor din cadrul
financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Evaluarea Curții s-a bazat pe
informațiile referitoare la performanță puse la dispoziție de Comisie (inclusiv prin
raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, prin indicatorii de
performanță și prin evaluări) și pe constatările recente formulate de Curte în
cadrul activităților sale de audit și de analiză, în cazul în care astfel de constatări
erau disponibile. Curtea a verificat dacă informațiile referitoare la performanță
ale Comisiei erau plauzibile și erau coerente cu constatările sale, dar nu le-a
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auditat fiabilitatea. Atunci când a analizat indicatorii de performanță, Curtea i-a
clasificat în indicatori de resurse/de realizare/ de rezultat și de impact. De
asemenea, Curtea a evaluat dacă acești indicatori erau „pe drumul cel bun”, cu
alte cuvinte, dacă atingerea valorilor lor țintă era probabilă. Nu în ultimul rând,
Curtea a evaluat performanța pentru un eșantion de operațiuni pe care le-a
auditat în vederea elaborării declarației de asigurare.
o

Capitolul 7 prezintă rezultatele acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor de
audit pe care Curtea le-a formulat în rapoartele speciale publicate în 2016.

0.4. Abordarea Curții și metodologia pe care a utilizat-o pentru elaborarea
prezentului raport sunt explicate în apendice.

0.5. Curtea urmărește să își prezinte observațiile într-un mod clar și concis. Nu se

poate însă evita întotdeauna utilizarea unor termeni specifici UE sau politicilor și
bugetului său ori a unui jargon specific domeniilor contabilității și auditului. Curtea
a publicat, pe site-ul său web, un glosar 1 conținând definiții și explicații pentru cea mai
mare parte a acestor termeni specifici. Termenii definiți în glosar figurează cu litere
cursive la prima lor apariție în fiecare capitol.

0.6. Curtea mulțumește Comisiei pentru excelenta cooperare de care a beneficiat în
vederea elaborării acestui raport. Răspunsurile Comisiei la observațiile Curții sunt
prezentate odată cu acest raport.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_RO.pdf

9

Capitolul 1
Cadrul de performanță
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Introducere
1.1. Uniunea Europeană (UE) își pune în aplicare politicile printr-o combinație de
programe de cheltuieli (cum ar fi Fondul de coeziune sau programul Orizont 2020),
finanțate sau cofinanțate de la bugetul UE, și instrumente de politică ce nu implică
cheltuieli (în principal reglementări).

1.2. Actualul cadru financiar multianual (CFM) se întinde pe o perioadă de șapte ani

(2014-2020) și pune la dispoziție 1 092 de miliarde de euro pentru efectuarea de
cheltuieli. Tabelul 1.1 prezintă modul în care este organizat acest CFM în cinci rubrici
operaționale și în 58 de programe de cheltuieli. Fiecare dintre aceste programe
urmărește o serie de obiective, care sunt stabilite în legislație.

Tabelul 1.1 – CFM 2014-2020

Rubrica din CFM

Plafonul pentru
perioada
2014-2020 (în
miliarde de euro)

Numărul de programe

1a – Competitivitate

142,1

23

1b – Coeziune

371,4

4

2 – Resurse naturale

420,0

5

3 – Securitate și cetățenie

17,7

11

4 – Europa în lume

66,3

15

Administrație și instrumente
speciale

74,7

—

1 092,2

58

TOTAL GENERAL

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

1.3. În figura 1.1 sunt prezentate rapoartele de nivel înalt privind performanța ale
Comisiei.

13

o

Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE (RAGP) este
principalul raport al Comisiei privind performanța bugetului UE. El face parte din
setul integrat de rapoarte financiare și de răspundere ale Comisiei 1 și reprezintă
o contribuție esențială la procedura anuală de descărcare de gestiune. Acest
raport se bazează pe rapoartele anuale de activitate elaborate de directorii
generali din cadrul Comisiei și de alți ordonatori de credite delegați. Este format
din două secțiuni.
o

Secțiunea 1 – Performanță și rezultate evaluează progresele înregistrate în
direcția atingerii obiectivelor de politică, ținând seama de indicatorii de
performanță 2.

o

Secțiunea 2 – Controlul intern și gestiunea financiară prezintă realizările
Comisiei în ceea ce privește gestionarea și protejarea bugetului UE.

o

Fișele de program indică progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor
fiecărui program de cheltuieli, pe baza unui set de indicatori și a unor informații
asociate privind punerea în aplicare a programului. Aceste fișe joacă un rol
esențial în procedura de adoptare a bugetului. Comisia are obligația 3 de a le
anexa la proiectul de buget pentru a justifica nivelul creditelor pe care le solicită.
Fișele de program cuprind peste 1 000 de indicatori.

o

Rapoartele anuale de activitate sunt rapoarte de gestiune pe care directorii
generali ai Comisiei (și alți ordonatori de credite delegați) le prezintă colegiului
comisarilor. Scopul lor principal este de a da seamă cu privire la performanța
direcției generale (DG) în cauză (și nu cu privire la performanța programelor pe
care aceasta le gestionează). Aceste rapoarte prezintă, de asemenea, informații
financiare și de gestiune, inclusiv o declarație de asigurare semnată de fiecare
director general, în care se afirmă că procedurile de control instituite oferă
garanțiile necesare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielilor și
că resursele au fost utilizate în scopul prevăzut și în conformitate cu principiul
bunei gestiuni financiare.

1

Articolul 247 din Regulamentul financiar. Pachetul integrat de rapoarte financiare și de
răspundere include, de asemenea: conturile consolidate, o prognoză pe termen lung
a viitoarelor intrări și ieșiri pentru următorii cinci ani, raportul anual de audit intern și
raportul privind măsurile luate în urma descărcării de gestiune.

2

Articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 247
alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar.

3

Articolul 41 alineatul (1) și alineatul (3) litera (h) din Regulamentul financiar.
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o

Raportul general privind activitățile Uniunii Europene acoperă, în plus față de
bugetul UE, și politicile mai ample ale UE, grupate în capitole tematice ce
corespund celor zece priorități ale Comisiei Juncker (2014-2019).

Figura 1.1 – Principalele rapoarte privind performanța ale Comisiei

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.4. Prezentul capitol acoperă cele două rapoarte principale care privesc în mod

direct performanța bugetului UE și a programelor de cheltuieli ale acesteia: raportul
anual privind gestionarea și performanța bugetului UE (secțiunea 1) și fișele de
program. Curtea a examinat o selecție de nouă programe de cheltuieli, care reprezintă
împreună 74 % din plățile efectuate până la sfârșitul anului 2019 în cadrul celor cinci
rubrici operaționale ale actualului CFM. Metodologia Curții este prezentată în
apendice. În anexa 1.1 sunt prezentate rezultatele urmăririi situației acțiunilor
întreprinse în urma recomandărilor formulate în capitolul 3 din Raportul anual pe 2016
al Curții.
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Procesul de elaborare a rapoartelor de
nivel înalt privind performanța
Configurația rapoartelor privind performanța continuă să se
îmbunătățească

1.5. Figura 1.2 arată cum rapoartele Comisiei privind performanța, la început

o colecție de rapoarte disparate, au evoluat pentru a deveni un pachet mai coerent.
Această evoluție pozitivă nu dă curs în totalitate observațiilor formulate de Curte 4 în
trecut cu privire la accesibilitatea informațiilor referitoare la performanță.

Figura 1.2 – Rapoartele Comisiei privind performanța de-a lungul
timpului

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.6. Procedura de întocmire a proiectului de buget pe 2019 a adus o inovație: o

„analiză a performanței programelor”, în care Comisia rezumă fișele de program. Acest
document prezintă în mod concis fiecare program de cheltuieli, pe baza unei selecții de
indicatori din fișa de program aferentă.

4

A se vedea punctul 3.73 subpunctul (6) din Raportul anual pe 2016 al Curții.
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1.7. Rapoartele privind exercițiul auditat (publicate în 2020) au înregistrat trei
îmbunătățiri importante.
o

Analiza performanței programelor a devenit o anexă la raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE, creând astfel o legătură între adoptarea
bugetului și procedurile de descărcare de gestiune. Atunci când evaluează
execuția bugetului, autoritatea bugetară poate acum să reexamineze indicatorii
din fișele de program incluși în analiza performanței programelor, aceiași
indicatori pe care i-a utilizat cu doi ani înainte în sprijinul deciziei de aprobare
a bugetului.

o

Atât fișele de program, cât și analiza performanței programelor includ acum
secțiuni în care Comisia își propune să ofere o evaluare explicită a performanței
fiecărui program.

o

Deși fișele de program care însoțesc proiectul de buget pe 2021 se referă deja la
următoarea perioadă a CFM (2021-2027), ele prezintă indicatori și rapoarte
privind performanța programelor din CFM 2014-2020. Situația a fost cu totul alta
la sfârșitul perioadei anterioare (2007-2013): fișele de program pentru proiectul
de buget pe 2014, publicate în 2013, nu au acoperit performanța programelor din
perioada 2007-2013. Această schimbare este utilă deoarece, așa cum se arată în
figura 1.3, programele continuă să producă rezultate mult timp după încheierea
perioadei corespunzătoare acoperite de CFM.

Figura 1.3 – Programele de cheltuieli continuă să producă rezultate după
încheierea perioadei acoperite de CFM

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Comisia dispune de proceduri adecvate pentru elaborarea
rapoartelor de nivel înalt privind performanța

1.8. Elaborarea raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și

a fișelor de program urmează proceduri bine definite, actualizate anual, care implică
două dintre „serviciile centrale” ale Comisiei [Secretariatul General și Direcția Generală
Buget (DG BUDG)], diferitele direcții generale responsabile de gestionarea programelor
de cheltuieli și colegiul comisarilor. În tabelul 1.2 sunt prezentate rolurile diferiților
participanți.

Tabelul 1.2 – Rapoartele de nivel înalt privind performanța ale Comisiei
se bazează pe proceduri bine definite
Raport
privind
performanța

Serviciile centrale
(DG BUDG/SEC GEN)
o redactează raportul
o urmează orientările strategice
furnizate de Consiliul pentru
gestiunea corporativă

Raportul
anual privind
gestionarea
și
performanța
bugetului UE

o se consultă cu DG-urile
responsabile

DG-urile

Colegiul

o indică, în fișele o asigură
lor de program
coerența
și în rapoartele
mesajelor
lor anuale de
politice
activitate,
o adoptă
principalele
raportul
aspecte/mesaje
care trebuie
incluse în
raportul anual
privind
gestionarea și
performanța
bugetului UE
o oferă feedback
cu privire la
proiectele de
raport

Analiza
o redactează raportul
performanței
programelor o selectează indicatorii din
fișele de program care
(anexă la
urmează să fie incluși
raportul
anual privind o elaborează metodologia
gestionarea
pentru calculul progreselor
și

o indică, în fișele o asigură
lor de program
coerența
și în rapoartele
mesajelor
lor anuale de
politice
activitate,
o adoptă
principalele
raportul
aspecte/mesaje
(ca parte
care trebuie
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Raport
privind
performanța
performanța
bugetului
UE)

Fișele de
program

Raportul
anual de
activitate

Serviciile centrale
(DG BUDG/SEC GEN)
realizate în direcția atingerii
valorilor-țintă
o se consultă cu DG-urile
responsabile

DG-urile
incluse în
analiza
performanței
programelor
o oferă feedback
cu privire la
proiectele de
raport

Colegiul
a raportului
anual
privind
gestionarea
și
performanța
bugetului
UE)

o emit
o colectează
modele/instrucțiuni/orientări
date pentru
(„circulara privind bugetul”) și
indicatori
oferă cursuri de formare
o redactează
o examinează proiectele de fișe
fișele de
de program și transmit
program
feedback către DG-urile
responsabile

o adoptă fișa
(ca parte
a propunerii
de proiect
de buget)

o emit
o redactează
modele/instrucțiuni/orientări
raportul

o decide cu
privire la
acțiuni
ulterioare

o examinează proiectele de
raport și transmit feedback
către DG-urile responsabile
o organizează evaluări
inter pares

o validează
raportul
(directorii
generali)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.9. Cerințele fundamentale pentru raportarea cu privire la performanță efectuată

de Comisie sunt prevăzute în TFUE, în Regulamentul financiar și în alte acte legislative.
În plus, orientările privind o mai bună legiferare 5 prevăd norme pentru două
contribuții esențiale la fișele de program și la raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE: informațiile rezultate din monitorizare (inclusiv indicatorii
de performanță) și evaluările (ale impactului măsurilor de politică).

5

Better Regulation Guidelines, SWD (2017) 350.
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1.10. În fiecare an, serviciile centrale ale Comisiei transpun aceste cerințe în
instrucțiuni, orientări și modele detaliate, care acoperă aspecte precum:
o

modificările care survin la nivelul conținutului și al structurii rapoartelor;

o

utilizarea surselor de informații referitoare la performanță, inclusiv indicatorii de
performanță, evaluările și rapoartele Curții de Conturi Europene;

o

modalitățile de examinare de către serviciile centrale și evaluarea inter pares
realizată de alte direcții generale pentru a asigura calitatea și armonizarea;

o

obiectivele intermediare, cu termene clare, pentru a se asigura publicarea în timp
util.

1.11. Serviciile centrale nu emit instrucțiuni pentru raportul anual privind

gestionarea și performanța bugetului UE ca atare (și nici pentru analiza performanței
programelor), deoarece sunt direct responsabile de elaborarea acestui raport. Ele
primesc însă orientări din partea Consiliului pentru gestiunea corporativă al Comisiei.

1.12. De asemenea, serviciile centrale selectează indicatorii din fișele de program

care urmează să fie incluși în raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE (și în anexa la acesta, analiza performanței programelor). În ceea ce
privește cele nouă programe de cheltuieli pe care le-a examinat, Curtea a observat că
selecția de indicatori preluată în această analiză avea tendința de a prezenta o imagine
mai pozitivă decât setul complet de indicatori care figurau în fișele de program. Așa
cum se arată în tabelul 1.3, Curtea a evaluat că 68 % dintre indicatorii din analiza
performanței programelor se aflau „pe drumul cel bun”, în comparație cu 44 % dintre
indicatorii care figurau în fișele de program. În plus, indicatorii care au fost selectați
pentru a figura în această analiză prezentau un progres mediu către valoarea-țintă de
64 %, în comparație cu 46 % pentru totalitatea indicatorilor din fișele de program.

20

Tabelul 1.3 – Indicatorii selectați pentru analiza performanței
programelor prezintă o imagine mai pozitivă decât cei din fișele de
program
Indicatorii selectați
pentru analiza
performanței
programelor

Indicatorii din fișele de
program
Toți indicatorii

258

71

Indicatorii care se află
„pe drumul cel bun”

114 (44 %)

48 (68 %)

Progresul mediu către
valoarea-țintă

46 %

64 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021 și
pe baza Raportului anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (anexa 1: Analiza
performanței proiectelor, p. 73-215).

Comisia nu controlează sau nu garantează pe deplin fiabilitatea
informațiilor referitoare la performanță

1.13. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de
program se bazează pe date obținute în urma monitorizării și pe evaluări ale
programelor.

Datele rezultate din monitorizare furnizate de statele membre nu sunt
pe deplin fiabile, dar Comisia ia măsuri pentru a atenua riscurile

1.14. Majoritatea datelor rezultate din monitorizare care contribuie la calcularea

indicatorilor de performanță provin din rapoarte puse la dispoziție de statele membre
sau din date generate de direcția generală responsabilă de un anumit program.
Anumite date sunt produse de Eurostat sau de organizații internaționale.
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1.15. Comparând fișele de program aferente proiectului de buget pe 2020 cu cele

aferente proiectului de buget pe 2021, Curtea a constatat că, pentru o treime din
ansamblul indicatorilor din eșantionul său, datele deja raportate anul trecut fuseseră
modificate anul acesta (a se vedea tabelul 1.4). Pentru o treime din aceste ajustări,
noua valoare depășea cu 50 % valoarea raportată inițial. Ajustările în sens crescător au
fost de două ori mai frecvente decât cele în sens descrescător. Astfel de ajustări
frecvente, fie ca urmare a corectării erorilor la introducerea datelor, fie din cauză că
sunt disponibile date actualizate, mai precise, constituie un indiciu al faptului că
valorile raportate trebuie să fie tratate cu precauție.

Tabelul 1.4 – Pentru o treime dintre indicatori, a fost necesară
corectarea datelor raportate
Cazuri cu o ajustare în sens descrescător
cu peste
50 %
3%

cu 10-50 %
5%

cu 1-10 %

Cazuri cu o ajustare în sens crescător
cu
10-50 %

cu 1-10 %
4%

7%

cu peste
50 %

5%

8%

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2020 și
a celor aferente proiectului de buget pe 2021.

1.16. Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) și Direcția

Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) au atenuat riscul lipsei de fiabilitate
a datelor. Datele obținute de ambele direcții generale pentru majoritatea indicatorilor
lor proveneau de la statele membre. Curtea a constatat că atât DG AGRI, cât și DG
REGIO efectuau verificări automatizate ale calității datelor pe care le primeau de la
statele membre. Aceste verificări acopereau aspecte precum caracterul complet,
caracterul plauzibil și consecvența datelor. Problemele identificate făceau obiectul
unei urmăriri subsecvente în cooperare cu instituțiile competente din statele membre
în cauză.

1.17. În plus, DG REGIO a efectuat o serie de audituri tematice în statele membre,

concentrându-se pe fiabilitatea datelor referitoare la performanță (a se vedea
caseta 1.1). Aceste audituri se refereau la un eveniment punctual care a avut loc în
2019: alocarea „rezervei de performanță” din domeniul coeziunii, o alocare bugetară în
favoarea unor priorități pentru care se atinseseră obiectivele intermediare (a se vedea,
de asemenea, punctul 3.23). Scopul auditurilor a fost de a atenua riscul ca realizările și
rezultatele să fie raportate incorect sau să fie exagerate, ceea ce ar fi putut duce la
o alocare incorectă a rezervei de performanță. DG AGRI nu a desfășurat astfel de
audituri.
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Caseta 1.1
Exemple de probleme legate de fiabilitatea datelor care au fost
identificate în urma auditurilor efectuate de DG REGIO în statele
membre
În legătură cu deblocarea rezervei de performanță, DG REGIO a efectuat 26 de
audituri în 14 state membre. În 8 cazuri 6, au fost identificate deficiențe
semnificative precum:
o

agregarea datelor realizată manual (și nu automatizat) și lipsa unor proceduri
clare pentru agregarea și validarea datelor aferente indicatorilor, ceea ce
a dus la erori;

o

lipsa unei piste de audit;

o

discrepanțe între datele referitoare la performanță din sistemele informatice
și sursele care stau la baza acestor date;

o

instrucțiuni insuficiente pentru beneficiari;

o

absența verificărilor de gestiune sau insuficiența acestora.

Auditurile au pus în evidență, de asemenea, anumite bune practici precum:
o

dezvoltarea unei platforme pentru schimbul electronic de informații între
beneficiari și autoritățile responsabile de programe în diferite regiuni și
pentru diferite fonduri;

o

crearea unei echipe speciale responsabile de monitorizare și de evaluare,
ceea ce permite autorității de management să dobândească expertiză și să
o păstreze.

1.18. Direcțiile generale fac obiectul unor audituri efectuate de Serviciul de Audit

Intern al Comisiei (IAS), ceea ce a dus la îmbunătățirea fiabilității datelor referitoare la
performanță.
o

6

În cursul unui audit din 2016 privind concepția sistemului de măsurare
a performanței utilizat de DG AGRI, IAS a constatat deficiențe semnificative în
procesul de stabilire a obiectivelor, în indicatorii utilizați și în colectarea de date.
IAS a concluzionat că aceste deficiențe pot compromite capacitatea DG AGRI de
Sursa: Reliability of performance indicators – feedback from European Commission audits,
reuniune a rețelei de evaluare, Bruxelles, REGIO C.3 (Audit II), 20 iunie 2018.
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a monitoriza, de a evalua și de a raporta cu privire la performanța PAC pentru
perioada 2014-2020 7. De atunci, potrivit IAS, DG AGRI a îmbunătățit 8 colectarea și
disponibilitatea datelor prin emiterea de orientări 9 și prin publicarea unui volum
mai mare de date cu privire la indicatori 10.
o

În 2019, IAS a auditat monitorizarea performanței asigurată de DG REGIO, de
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
(DG EMPL) și de Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE) 11. În
cazul DG REGIO și al DG EMPL, s-a constatat că existau deficiențe în ceea ce
privește fiabilitatea datelor referitoare la performanță. IAS a recomandat ca
DG REGIO să ofere instrucțiuni clare autorităților de audit și să determine care
este nivelul de asigurare pe care îl poate obține pe baza activităților acestora
privind fiabilitatea datelor referitoare la performanță 12. Ca răspuns, DG REGIO și
DG EMPL au elaborat un plan de acțiune comun, care este în curs de punere în
aplicare. DG REGIO a indicat, în raportul anual de activitate pe 2019, că dispunea
de o asigurare rezonabilă cu privire la fiabilitatea datelor referitoare la
performanță pentru majoritatea programelor (71 %), dar că existau lacune în
materie de asigurare din cauza activităților de audit insuficiente (26 % din
programe) și că persistau unele deficiențe grave (2 %) 13.

7

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: „Raport anual către autoritatea
care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în anul 2016
[articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul financiar]” [COM(2017) 497], p. 9.

8

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Annual report to the Discharge Authority on
internal audits carried out in 2019, accompanying the document „Report from the
Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors: Annual
report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2019” [COM(2020) 268
final], p. 57.

9

De exemplu, documentul de orientare „Evaluarea rezultatelor PDR: Pregătirea raportării
referitoare la evaluare în 2017”, 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG REGIO, p. 46.

12

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Annual report to the Discharge Authority on
internal audits carried out in 2019, accompanying the document „Report from the
Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors: Annual
report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2019” [COM(2020) 268
final], p. 8.

13

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG REGIO, p. 39.
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Comitetul de control normativ emite un aviz negativ pentru 40 % dintre
evaluările pe care le examinează

1.19. O evaluare este un instrument care permite să se aprecieze impactul

măsurilor de politică precum programele de cheltuieli. Regulamentul financiar 14
prevede realizarea de „evaluări ex ante și [de] evaluări retrospective” pentru toate
„programele și activitățile care presupun cheltuieli semnificative”. Actele legislative de
instituire a diferitelor programe de cheltuieli specifică, de regulă, tipul evaluărilor
cerute și momentul la care acestea trebuie să fie efectuate, în unele cazuri fiind inclusă
și o evaluare intermediară la câțiva ani după lansarea programului.

1.20. Evaluările sunt efectuate de direcțiile generale responsabile de un anumit

program și sunt publicate ca documente de lucru ale serviciilor Comisiei. De regulă, ele
se sprijină pe studii comandate de la experți externi și publicate împreună cu
evaluările. Termenii de referință pentru aceste studii sunt definiți de Comisie, în
conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare. Aceste orientări stabilesc
concepte și principii-cheie, cum ar fi cerința ca evaluările să se bazeze pe date
concrete, și cele cinci criterii pe care trebuie să le aplice fiecare evaluare:
o

În ce măsură a fost eficace acțiunea UE?

o

În ce măsură a fost eficientă acțiunea UE?

o

În ce măsură este relevantă acțiunea UE?

o

În ce măsură acțiunea UE este coerentă la nivel intern și cu alte acțiuni (ale UE)?

o

Care este valoarea adăugată a acțiunii?

1.21. Comitetul de control normativ al Comisiei, compus din patru înalți funcționari

ai Comisiei (dintre care președintele comitetului) și trei membri numiți din afara
instituției, controlează calitatea proiectelor de rapoarte de evaluare. El a examinat
aproximativ o cincime din toate evaluările realizate 15 și a emis un aviz negativ
preliminar cu privire la aproximativ 40 % dintre acestea. În opinia comitetului 16, deși
controlul pe care îl realizează duce, în mod frecvent, la îmbunătățiri la nivelul
prezentării evaluărilor sau al validității concluziilor lor, acesta intervine adesea prea
14

Articolul 34 din Regulamentul financiar.

15

Documentul de analiză nr. 2/2020: „Procesul legislativ în Uniunea Europeană după aproape
20 de ani de la «O mai bună legiferare»”.

16

Comitetul de control normativ, raportul anual pe 2019.
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târziu pentru a remedia deficiențele la nivelul concepției sau problemele de ordin
metodologic care pot afecta evaluarea eficacității, a eficienței, a coerenței, a relevanței
și a valorii adăugate europene pe care le prezintă politicile și programele UE.

Comisia nu indică în mod clar fiabilitatea informațiilor referitoare la
performanță din raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE și din fișele de program

1.22. Comisia nu indică în mod clar fiabilitatea datelor comunicate în raportul

anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și în fișele de program [a se
vedea, de asemenea, punctul 3.73 subpunctul (5) din Raportul anual pe 2016 al Curții].
Parlamentul European, în descărcarea de gestiune acordată pentru exercițiul 2018 17,
și-a exprimat regretul că „colegiul comisarilor își asumă responsabilitatea politică
globală pentru gestiunea financiară a bugetului Uniunii, dar nu și pentru informațiile cu
privire la performanță și rezultate”.

1.23. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE nu face

referire la fiabilitatea datelor în raport cu diferiții indicatori. În fișele de program,
Comisia prezintă ocazional declarații de declinare a responsabilității cu privire la
fiabilitatea sau la calitatea indicatorilor individuali. 6 dintre cei 258 de indicatori pe
care i-a examinat Curtea erau însoțiți de astfel de declarații. Spre deosebire de
instrucțiunile aplicabile rapoartelor anuale de activitate (a se vedea caseta 1.2),
instrucțiunile pentru fișele de program nu prevăd obligativitatea includerii unor astfel
de declarații de declinare a responsabilității. Prin urmare, nu există nicio garanție că
toți indicatorii care prezintă probleme de fiabilitate sau de calitate sunt acoperiți de
declarații de acest tip.

17

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte
integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al
Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III – Comisia și agențiile
executive [2019/2055(DEC)].

26

Caseta 1.2
Asigurarea furnizată în rapoartele anuale de activitate
Rapoartele anuale de activitate conțin o declarație de asigurare semnată de
directorul general competent, care afirmă că raportul în cauză oferă o imagine
fiabilă, completă și corectă a situației existente în direcția generală/agenția
executivă 18. Înainte de a semna o declarație de asigurare, directorul general are
obligația de a evalua dacă datele pentru indicatori 19:
—

provin dintr-o sursă recunoscută la nivel internațional;

—

fac obiectul unui proces de control al calității datelor bine stabilit și
documentat;

—

sunt reproductibile (adică nu sunt arbitrare).

În cazul în care un indicator este considerat nefiabil, direcția generală ar trebui să
explice deficiențele și să adopte măsuri pentru viitor: de exemplu, poate decide să
nu mai raporteze indicatorul nefiabil, poate să îl raporteze, dar acesta să fie însoțit
de o declarație de declinare a responsabilității sau poate introduce un proces de
control al calității datelor.

18

Modelul pentru raportul anual de activitate pe 2019, nota de subsol 28, p. 39.

19

Modelul pentru raportul anual de activitate pe 2019, anexa 12 – tabelele referitoare la
performanță, p. 22-23.
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Calitatea rapoartelor de performanță
de nivel înalt
În pofida progreselor înregistrate, calitatea unora dintre
indicatorii de performanță rămâne problematică

1.24. În general, din cauza limitărilor lor inerente, indicatorii de performanță nu

pot oferi decât o imagine incompletă a performanței unui program, întrucât fie nu
surprind anumite aspecte ale performanței acestuia, fie prezintă astfel de aspecte întrun mod incorect. Pe de altă parte, există unii indicatori care nu sunt relevanți pentru
evaluarea performanței (a se vedea exemplele de la punctele 4.20-4.21), deoarece nu
au o legătură cu obiectivele programului sau nu sunt influențați de acțiunile
desfășurate în cadrul acestuia (a se vedea figura 1.4).

Figura 1.4 – Indicatorii nu pot oferi o imagine completă a performanței

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.25. Curtea a examinat, în Raportul anual pe 201820, calitatea indicatorilor de

performanță pe baza fișelor de program pentru proiectul de buget pe 2019 și
a semnalat o serie de probleme. Ea a recomandat, de asemenea, să se aducă
îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea indicatorilor de performanță
(recomandările 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4 21). În urma analizei privind fișele de program pentru
proiectele de buget pe 2020 și pe 2021, Curtea evidențiază atât progrese care au fost
înregistrate, cât și provocări care subzistă.

20

A se vedea punctele 3.21-3.35 și 3.80-3.83 din Raportul anual pe 2018 al Curții.

21

A se vedea punctul 3.85 din Raportul anual pe 2018 al Curții.
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o

Echilibrul dintre diferite tipuri de indicatori: aproximativ 60 % din totalul
indicatorilor din eșantionul Curții sunt indicatori de resurse și indicatori de
realizare. Restul sunt indicatori de rezultat și indicatori de impact. Întrucât
indicatorii sunt stabiliți pentru întreaga perioadă aferentă unui CFM, Curtea nu
poate raporta nicio îmbunătățire în această privință. Indicatorii de rezultat sunt
deosebit de utili pentru evaluarea continuă a performanței programelor,
deoarece pot face legătura între realizările imediate ale unui program și
impacturile preconizate pe termen mai lung ale acestuia.

o

Disponibilitatea unor date recente: pentru aproximativ un sfert dintre indicatorii
care figurează în fișele de program pentru proiectul de buget pe 2019, datele
proveneau din 2015 ori chiar din ani anteriori sau nu existau date. Situația s-a
îmbunătățit semnificativ în fișele de program pentru proiectele de buget pe 2020
și 2021. În tabelul 1.5 se arată că ponderea globală a indicatorilor cu date vechi
sau fără date disponibile a scăzut cu 18 puncte procentuale în ultimii doi ani.

Tabelul 1.5 – Mai puțini indicatori cu date vechi sau fără date disponibile
Fișele de program pentru
proiectul de buget pe
2019

2020

2021

publicate în
2018

2019

2020

Ponderea indicatorilor pentru care cele mai
recente date disponibile au o vechime de cel
puțin trei ani

10 %

8%

6%

Ponderea indicatorilor pentru care nu sunt
disponibile date

15 %

4%

1%

TOTAL

25 %

12 %

7%

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

o

Calcularea progreselor în direcția atingerii valorilor-țintă ale programelor: în
Raportul anual pe 2018, Curtea a constatat că, pentru mai mult de 40 % dintre
indicatorii din eșantionul său, nu era posibil să se calculeze progresele înregistrate
în direcția atingerii valorii-țintă deoarece nivelurile de referință și țintele nu erau
cuantificate sau nu existau date cu privire la progresele care fuseseră realizate. În
cazul celor două seturi de fișe de program ulterioare (cele pentru proiectul de
buget pe 2020 și pentru proiectul de buget pe 2021), s-au constatat îmbunătățiri
treptate în ceea ce privește caracterul complet al datelor. Ponderea indicatorilor
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pentru care nu este posibil să se calculeze progresele în direcția valorii-țintă
a scăzut cu 16 puncte procentuale, dar rămâne totuși substanțială, și anume la
26 %.
o

Stabilirea valorilor-țintă: în Raportul anual pe 2018, Curtea a observat că valorilețintă pentru 14 % dintre indicatorii din eșantionul său nu erau ambițioase. Pentru
raportul de față, Curtea a examinat modul în care au fost stabilite și actualizate
valorile-țintă. S-au identificat patru tipuri principale de proceduri de stabilire
a valorilor-țintă, cu diferite grade de transparență (a se vedea tabelul 1.6). De
asemenea, Curtea a observat că, de când începuse CFM, valorile-țintă fuseseră
revizuite în cazul a aproximativ jumătate dintre indicatorii pe care i-a examinat.

Tabelul 1.6 – Transparența în stabilirea valorilor-țintă
Proceduri de
stabilire
a valorilor-țintă

Gradul de
transparență

Frecvență

Legislație

Foarte ridicat

Rară, cu excepția FEIS

Transpunerea
angajamentelor
internaționale ale
UE

Foarte ridicat

Rară, cu excepția ICD

Programe
Ridicat
naționale/regionale
Direcția generală
competentă

Scăzut

Răspândită; predomină pentru Fondul de
coeziune, FEDR, FEADR și FAMI
Răspândită; predomină pentru programul
Orizont 2020, FEIS, FEGA, ICD și IEV

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

Modul în care rapoartele acoperă diferitele seturi de obiective
a cunoscut unele îmbunătățiri

1.26. Comisia raportează cu privire la mai multe seturi distincte de obiective pe
care UE și le-a stabilit la diferite niveluri 22 (a se vedea figura 1.5).

22

A se vedea, de asemenea, punctul 13 din Documentul de analiză nr. 06/2018 al Curții
intitulat The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework
(Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2021-2027), document de
informare.
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Figura 1.5 – UE urmărește diverse seturi de obiective

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

1.27. Atât fișele de program, cât și secțiunea 1 din raportul anual privind

gestionarea și performanța bugetului UE sunt consacrate performanței bugetului UE și
a programelor de cheltuieli ale Uniunii și se axează pe obiectivele generale și specifice
ale acestor programe, astfel cum sunt definite în legislația aplicabilă. Aceste
documente oferă, de asemenea, în secțiuni separate, clar identificabile, informații cu
privire la contribuția programelor de cheltuieli ale UE la obiective transversale (acțiuni
climatice, biodiversitate și aer curat). Informațiile privind contribuția programelor de
cheltuieli ale UE la egalitatea de gen 23 și la obiectivele de dezvoltare durabilă ale
Organizației Națiunilor Unite sunt însă limitate 24. Ocazional, fișele de program și
secțiunea 1 fac referire, de asemenea, la obiectivele principale ale Strategiei
Europa 2020 și la Acordul de la Paris.

23

Curtea desfășoară, în prezent, un audit privind integrarea perspectivei de gen în
programele UE.

24

A se vedea, de asemenea, Documentul de analiză nr. 07/2019 al Curții: „Raportarea cu
privire la sustenabilitate: un bilanț la nivelul instituțiilor și al agențiilor UE”.

31

1.28. Curtea observă o schimbare importantă pozitivă în ceea ce privește

acoperirea obiectivelor în raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului
UE. În trecut, anexa 1 la acest raport oferea un „instantaneu” care surprindea
indicatorii de performanță corelați cu cele zece priorități ale Comisiei Juncker (care
erau diferite de obiectivele programelor de cheltuieli). Începând din acest an însă,
fosta anexă 1 a fost înlocuită cu analiza performanței programelor, care – la fel ca
secțiunea 1 din raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE –
raportează cu privire la obiectivele programelor de cheltuieli. Această schimbare
îmbunătățește alinierea dintre raportul principal și anexă.

Raportul privind gestionarea și performanța bugetului UE și
fișele de program informează mai mult cu privire la eficacitate
și mai puțin cu privire la eficiență și economie

1.29. Conform TFUE25, Comisia trebuie să execute bugetul în cooperare cu statele

membre și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare. Regulamentul
financiar 26 definește aceste principii după cum urmează:
o

eficacitatea – gradul de îndeplinire a obiectivelor urmărite prin activitățile
întreprinse;

o

eficiența – raportul optim dintre resursele utilizate, activitățile întreprinse și
îndeplinirea obiectivelor;

o

economia – punerea la dispoziție a resurselor în timp util, în cantitatea și la
calitatea adecvate și la cel mai bun preț.

1.30. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de

program nu acoperă în aceeași măsură cele trei aspecte ale bunei gestiuni financiare.
o

Fișele de program pun accentul pe anumite aspecte ale eficacității programelor.
Ele oferă unele informații cu privire la eficiență, dar nu în mod sistematic.
Informațiile privind economia se mărginesc la date furnizate cu privire la sumele
cheltuite pentru fiecare program. Fișele de program fac referire, de asemenea, la
evaluări recente, pentru care eficacitatea și eficiența programului sunt criterii
obligatorii (a se vedea punctul 1.20).

25

Articolul 317 TFUE.

26

A se vedea articolul 33 alineatul (1) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar.
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o

Secțiunea 1 din raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
acoperă într-o manieră succintă programele de cheltuieli cu cea mai mare alocare
bugetară din cadrul fiecărei rubrici din CFM. Ea prezintă principalele caracteristici
ale programelor și progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor
generale, evidențiind în același timp exemple de activități desfășurate în cursul
anului. Mențiunile referitoare la performanță au tendința de a fi generice, fără
a acoperi eficiența și economia. Analiza performanței programelor, o anexă la
acest raport, este mai detaliată, consacrând un anumit număr de pagini fiecărui
program de cheltuieli. Ca și fișele de program, această analiză pune accentul pe
eficacitate.

Explicațiile furnizate de raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE și de fișele de program cu privire la
context și la factorii externi nu prezintă toate același grad de
detaliu

1.31. Programele de cheltuieli ale UE sunt supuse influenței unor factori externi,

care le pot afecta rezultatele și impactul într-o măsură mai mare sau mai mică. Printre
acești factori se numără existența unor programe de cheltuieli publice similare la nivel
național, regional sau local în statele membre ale UE sau în țările terțe, precum și
contextul economic, social, de mediu și de securitate mai larg al activităților
desfășurate în cadrul acestor programe. Curtea a examinat în ce măsură rapoartele de
nivel înalt explicau factorii externi relevanți și impactul acestora asupra performanței.

1.32. Imaginea care a rezultat în urma analizei Curții este una eterogenă. Fișele de
program și analiza performanței programelor cuprindeau informații destul de limitate
cu privire la factorii externi în legătură cu Orizont 2020, cu Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS), cu Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), cu
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cu Fondul de coeziune. În
schimb, în ceea ce privește Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD),
Instrumentul european de vecinătate (IEV), Fondul pentru azil, migrație și integrare
(FAMI) și Fondul european de garantare agricolă (FEGA), aceste documente explicau
modul în care factorii externi influențau contextul general în care se desfășurau
activitățile și îndeplinirea obiectivelor, așa cum ilustrează exemplele de bune practici
din caseta 1.3.
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Caseta 1.3
Exemple de factori externi luați în considerare în analiza
performanței programelor și în fișele de program (IEV)
„În vecinătatea sudică, anumiți factori externi precum instabilitatea politică și
situația în materie de securitate împiedică realizarea de progrese. Cooperarea cu
țările partenere din Africa de Nord este dificilă și depinde de evoluția situației, în
special în Libia. În întreaga regiune a Orientului Mijlociu, impactul pe care îl au
conflictele în curs, lipsa de securitate și guvernanța defectuoasă destabilizează
partenerii UE, perturbă comerțul și investițiile și limitează oportunitățile care
există pentru populație. Numărul mare de refugiați și de persoane strămutate
agravează toate aceste deficiențe structurale.” 27
„Per ansamblu, tendința constatată în vecinătate a fluctuat, dar se observă
o îmbunătățire în comparație cu valorile de referință. Există, de asemenea,
numeroși factori externi care ar putea influența punctajele globale (cum ar fi
instabilitatea politică, situația în materie de securitate etc.), ceea ce înseamnă că
acești indicatori pot să fie influențați de acțiunile UE doar în mod indirect.” 28

Comisia a început să efectueze evaluări sistematice ale
performanței

1.33. În ultimul set de rapoarte de nivel înalt, publicat în iunie 2020, au fost

introduse noi secțiuni consacrate analizei informațiilor referitoare la performanță care
sunt disponibile pentru fiecare program.
o

În fișele de program, această secțiune este intitulată „Performanța programului”.
Potrivit Comisiei, ea „are rolul de a prezenta în mod succint informații-cheie
referitoare la performanță, […] pentru a oferi o sinteză a performanței
programului până în prezent” 29.

o

Comisia a introdus, în analiza performanței programelor, secțiuni similare
(intitulate „Evaluarea performanței”) pentru fiecare program. Analiza este în

27

Analiza performanței programelor, secțiunea referitoare la IEV, iunie 2020, p. 183.

28

Fișa de program aferentă IEV pentru proiectul de buget pe 2021, obiectivul specific 1,
indicatorul 2: „punctaj ponderat pentru IEV pe baza a opt surse externe”, p. 11.

29

A se vedea circulara privind bugetul pentru 2020, p. 78: secțiunea III. 3. Performance
information – assessment of the performance of the programme.
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esență aceeași ca cea realizată în fișele de program, dar este de obicei mai scurtă
și mai puțin detaliată.

1.34. În multe cazuri, această analiză duce la formularea unor concluzii cu privire la

progresele înregistrate până în prezent în direcția atingerii obiectivelor programelor. În
opinia Curții, acesta este un pas înainte semnificativ către o raportare anuală mai clară,
mai transparentă și mai cuprinzătoare cu privire la performanța programelor.

Noile evaluări ale performanței acoperă doar parțial obiectivele specifice

1.35. Curtea a examinat dacă noile secțiuni consacrate performanței în fișele de

program acopereau toate obiectivele unui program. Constatarea sa a fost că aceste
fișe prezentau o analiză pentru toate obiectivele generale ale unui program, dar că
obiectivele specifice nu erau întotdeauna abordate. Nivelul de acoperire a acestor
obiective varia de la integralitatea obiectivelor (de exemplu, pentru ICD și FEADR) la
o parte din acestea (de exemplu, pentru FEGA, IEV și Orizont 2020).

Secțiunile consacrate performanței nu conțin întotdeauna o analiză
detaliată

1.36. Conform instrucțiunilor Comisiei, secțiunile consacrate performanței ar

trebui să includă realizările majore, principalele dificultăți întâmpinate în execuție și
o explicație pentru orice abatere de la valorile intermediare și de la cele țintă. Unele
dintre secțiunile consacrate performanței pe care le-a analizat Curtea au respectat
aceste instrucțiuni și au prezentat o imagine mai largă a performanței. Altele erau mai
puțin informative, deoarece se concentrau aproape exclusiv pe indicatori sau
conțineau descrieri ale activităților întreprinse, care nu oferă cititorilor informații cu
privire la performanța programului.

Unele concluzii referitoare la performanță sunt lipsite de claritate

1.37. Evaluările performanței ar trebui să permită cititorilor să își formeze o opinie
cu privire la măsura în care un program se află pe drumul cel bun în direcția atingerii
obiectivelor până la sfârșitul perioadei sale de punere în aplicare. Formularea unor
concluzii clare privind obiectivele generale și cele specifice ar putea fi utilă în acest
sens. Secțiunile consacrate performanței care au fost examinate de Curte variau din
acest punct de vedere: unele erau bine structurate și conțineau concluzii clare, în timp
ce altele erau mai dificil de urmărit și mai puțin informative, după cum se arată în
caseta 1.4.
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Caseta 1.4
Exemplu de concluzie formulată în mod clar
Analiza performanței programelor, secțiunea referitoare la FEDR, obiectivul
general
„Performanța globală a programului poate fi considerată satisfăcătoare. Deși
rezultatele pentru majoritatea indicatorilor sunt inferioare proporției de 50 % din
valoarea lor țintă pentru 2023, tendințele constant pozitive observate pentru
aproape toate obiectivele ne permit să afirmăm că FEDR se află pe drumul cel bun
în direcția atingerii valorilor sale țintă.
o

În cazurile în care indicatorii arată rezultate slabe, acest lucru este adeseori
imputabil demarării lente a programului și decalajului de timp care există
între deciziile de realizare a investițiilor în cadrul proiectului și rezultatele
acestuia. Datorită ratei ridicate de selecție a proiectelor, este probabil ca
rezultatele să înregistreze o tendință din ce în ce mai pozitivă spre sfârșitul
perioadei programului, ceea ce înseamnă că tendințele observate deja vor
deveni mai clare.

o

Continuă să existe provocări în ceea ce privește nivelul de selecție
a proiectelor și realizările raportate. Acestea nu au crescut până la gradul
preconizat în anumite domenii de investiții – cum ar fi unele investiții
feroviare, utilizatorii de rețele energetice inteligente, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, capacitatea de reciclare a deșeurilor și reabilitarea
terenurilor –, ceea ce ar putea frâna, eventual, creșterea rezultatelor pozitive.
În momentul de față, la jumătatea perioadei de punere în aplicare
a programului, este în continuare posibil ca efectele pe termen lung să fie
diluate.”

Exemplu de concluzie vagă (analiza performanței programelor,
secțiunea referitoare la Orizont 2020)
Analiza performanței programelor, secțiunea referitoare la Orizont 2020
Secțiunea consacrată performanței din fișa pentru programul Orizont 2020
prezintă concluzii pentru fiecare arie de intervenție sau „pilon”, dar nu și pentru
obiectivele specifice.
„Excelența științifică – progresează în direcția valorilor-țintă și este probabil să le
atingă”.
„Poziția de lider în sectorul industrial – acțiunile progresează în mod satisfăcător”.
„Provocările societale – progresele sunt încurajatoare”.
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Aceste concluzii sunt generice și vagi. Ele nu permit cititorului să înțeleagă dacă
obiectivele vizate de cei trei piloni sunt susceptibile să fie atinse și, dacă acestea
nu vor fi probabil atinse, de ce nu.

Rapoartele devin din ce în ce mai echilibrate

1.38. În Raportul anual pe 2016, Curtea a recomandat30 Comisiei să asigure

o raportare mai echilibrată cu privire la performanță, prin prezentarea informațiilor
privind dificultățile majore întâmpinate la obținerea rezultatelor. Instrucțiunile
Comisiei pentru rapoartele anuale de activitate pe 2019 și pentru fișele de program
aferente proiectului de buget pe 2021 au fost actualizate pentru a ține seama de
această recomandare 31.

1.39. Cu toate acestea, informațiile referitoare la performanță prezentate în corpul

principal al raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE au în
continuare tendința de a pune accentul pe mesaje de nivel înalt, de obicei pozitive, nu
neapărat echilibrate. În schimb, fișele de program și analiza performanței programelor
prezintă acum informații referitoare la performanță într-un mod mai echilibrat decât în
trecut, incluzând atât elemente pozitive, cât și elemente negative (a se vedea
caseta 1.5). Totuși, gradul de echilibru variază încă de la un program la altul, ceea ce
înseamnă că este în continuare loc de îmbunătățiri.

30

Recomandarea 2 din capitolul 3 din Raportul anual pe 2016 al Curții.

31

A se vedea Budget Circular for 2014, „Standing Instructions” (20 decembrie 2019), p. 77, și
„Instructions for the preparation of the 2019 Annual Activity Reports”, p. 4 și 10.

37

Caseta 1.5
Exemple de raportare echilibrată în fișele de program și în analiza
performanței programelor
Fișa de program aferentă ICD pentru proiectul de buget pe 2021, p. 682: „În ceea
ce privește progresele înregistrate în realizarea celui de al doilea obiectiv specific
legat de consolidarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și
a drepturilor omului, indicatorii conturează o imagine mai puțin încurajatoare. În
ceea ce privește punctajul obținut pentru indicatorul Băncii Mondiale referitor la
statul de drept, situația s-a deteriorat constant din 2014. În ceea ce privește
proporția locurilor deținute de femei în parlamentele naționale, puținele progrese
înregistrate între 2015 și 2018 au fost pierdute în 2019.”
Fișa de program aferentă FEGA pentru proiectul de buget pe 2021, p. 354: „În
pofida contribuției pozitive pe care o aduce PAC la îmbunătățirea performanței de
mediu a sectorului agricol din UE, persistă o serie de provocări de mediu
considerabile. UE s-a angajat să reducă în continuare, într-o măsură semnificativă,
emisiile de gaze cu efect de seră; resursele naturale esențiale reprezentate de sol,
aer și apă continuă să fie supuse presiunilor în numeroase zone; potrivit
indicatorilor disponibili privind biodiversitatea pe terenurile agricole și cea
a pădurilor, situația nu este strălucită. Cetățenii UE așteaptă din partea PAC
o contribuție mai puternică la protecția mediului și a climei. În plus, este necesar
să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește eficacitatea și direcționarea politicii.”

Exemple de raportare mai puțin echilibrată în fișele de program și în
analiza performanței programelor
În cazul programului Orizont 2020, fișa de program pentru proiectul de buget
pe 2021 și analiza performanței programelor din 2019 sunt mai puțin echilibrate.
Evaluarea performanței și concluziile acesteia pun accentul aproape exclusiv pe
realizările pozitive ale programului și nu menționează dificultățile, indicatorii care
înregistrează mai puține progrese sau obiectivele care nu vor fi probabil atinse.
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Concluzii și recomandări
1.40. Modul în care Comisia raportează cu privire la performanța programelor de

cheltuieli ale UE prin intermediul raportului anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE, al analizei performanței programelor și al fișelor de program continuă să
se îmbunătățească (a se vedea punctele 1.5-1.7). Cel mai recent, analiza performanței
programelor, care conține o selecție de indicatori extrași din fișele de program,
a devenit o anexă la raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE.
Drept rezultat, raportarea cu privire la performanța bugetului UE a devenit mai
coerentă. Curtea a observat că fișele de program pentru proiectul de buget pe 2021
(primul an al următoarei perioade a CFM) continuau să raporteze cu privire la
indicatori de performanță referitori la actualul CFM. Aceasta constituie o evoluție
pozitivă față de rapoartele Comisiei privind performanța care au fost publicate în primii
ani ai actualei perioade a CFM și care nu au acoperit performanța programelor din
CFM anterior.

1.41. Rapoartele Comisiei privind performanța sunt elaborate pe baza unor

proceduri adecvate (a se vedea punctele 1.8-1.12). Grație orientărilor și instrucțiunilor
actualizate anual, serviciile centrale ale Comisiei promovează o abordare consecventă,
inclusiv prin utilizarea unei serii de surse relevante (printre care și rapoartele Curții),
prin realizarea de evaluări ale calității și prin stabilirea de termene clare pentru
a asigura publicarea în timp util.

1.42. Comisia nu controlează sau nu garantează pe deplin fiabilitatea informațiilor

referitoare la performanță, dar ia măsuri în anumite domenii de politică pentru
a contracara riscurile conexe (a se vedea punctele 1.13-1.23). Datele rezultate din
monitorizare care contribuie la calcularea indicatorilor de performanță nu sunt pe
deplin fiabile. Comisia efectuează verificări automatizate și audituri cu privire la datele
provenite de la statele membre pentru a atenua riscul lipsei de fiabilitate a acestora.
Evaluările trebuie să respecte orientările privind o mai bună legiferare și calitatea unei
cincimi dintre aceste evaluări este verificată, de asemenea, de Comitetul de control
normativ. Aproximativ 40 % dintre acestea au primit un aviz negativ preliminar. În
opinia Comitetului de control normativ, controlul pe care îl realizează acesta duce, în
mod frecvent, la îmbunătățiri la nivelul prezentării evaluărilor sau al validității
concluziilor lor, dar el intervine adesea prea târziu pentru a remedia deficiențele la
nivelul concepției sau cele de ordin metodologic.
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1.43. Calitatea unora dintre indicatorii de performanță rămâne problematică, în

pofida progreselor înregistrate recent (a se vedea punctul 1.24). În capitolul 3 din
Raportul anual pe 2018, Curtea a examinat calitatea indicatorilor de performanță și
a raportat existența unor probleme legate de selecția indicatorilor, de disponibilitatea
unor date recente, de calcularea progreselor în direcția atingerii valorilor-țintă și de
stabilirea acestor valori. Deși aceste probleme persistă, Curtea a observat că, în
prezent, sunt disponibile din ce în ce mai multe date recente.

1.44. Rapoartele Comisiei privind performanța acoperă diferitele seturi de

obiective într-un mod mai clar (a se vedea punctele 1.26-1.27). Atât fișele de program,
cât și raportul privind gestionarea și performanța bugetului UE oferă informații în
principal cu privire la obiectivele programelor de cheltuieli care au fost stabilite în
legislația sectorială. Aceste documente acoperă însă și diverse obiective transversale,
în secțiuni separate clar identificabile. Odată cu introducerea analizei performanței
programelor ca anexă la raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului
UE, accentul pus de acest raport pe performanța programelor de cheltuieli a devenit
mai evident.

1.45. Rapoartele de nivel înalt se axează pe eficacitate, în timp ce celelalte aspecte

ale bunei gestiuni financiare – eficiența și economia – sunt abordate într-o măsură mai
mică (a se vedea punctele 1.29-1.30). Performanța programelor de cheltuieli ale UE
este influențată de factori externi. Fișele de program și raportul privind gestionarea și
performanța bugetului UE nu explică întotdeauna factorii de acest tip și nici impactul
lor asupra performanței programelor (a se vedea punctele 1.31-1.32).

1.46. Atât fișele de program, cât și analiza performanței programelor includ, în

prezent, secțiuni consacrate evaluării performanței programelor (a se vedea
punctele 1.33-1.37). Acesta este un pas înainte semnificativ către o raportare anuală
mai clară, mai transparentă și mai cuprinzătoare cu privire la performanța
programelor. Calitatea acestor evaluări variază însă. Deși unele sunt bine structurate,
oferă nivelul de detaliu necesar și favorizează formularea unor concluzii clare, altele
sunt mai dificil de urmărit și mai puțin informative.

1.47. Raportarea Comisiei cu privire la performanță devine mai echilibrată (a se

vedea punctele 1.38-1.39). Comunicarea realizărilor programelor este însoțită, atât în
fișele de program, cât și în raportul privind gestionarea și performanța bugetului UE,
de informații furnizate cu privire la domeniile în care programele au rămas în urmă și în
care persistă dificultăți. Gradul de echilibru continuă să varieze de la un program la
altul, ceea ce înseamnă că este în continuare loc de îmbunătățiri în această privință. În
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plus, informațiile referitoare la performanță prezentate în corpul principal al raportului
privind gestionarea și performanța bugetului UE (secțiunea 1) se axează pe mesaje de
nivel înalt, care sunt mai puțin echilibrate decât informațiile mai detaliate oferite în
analiza performanței programelor și în fișele de program.

1.48. Pe baza concluziilor la care a ajuns pentru 2019, Curtea formulează
următoarele recomandări.

Recomandarea 1:
Comisia ar trebui să continue să raporteze cu privire la performanța programelor de
cheltuieli ale UE cel puțin atât timp cât sunt efectuate plăți substanțiale în legătură cu
o anumită perioadă acoperită de un CFM, cu alte cuvinte și după încheierea perioadei
respective. Prin urmare, după lansarea următorului CFM, Comisia ar trebui să
raporteze, un timp, în paralel cu privire la performanța a două seturi diferite de
programe.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu fișele de program
aferente proiectului de buget pe 2022 și cu raportul anual pentru 2020 privind
gestionarea și performanța bugetului UE.

Recomandarea 2:
Comisia ar trebui să continue să îmbunătățească fiabilitatea informațiilor referitoare la
performanță prezentate în fișele de program și în raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE (de exemplu prin controale ale calității, prin schimburi de
bune practici și prin instrucțiuni permanente pentru elaborarea fișelor de program) și
ar trebui să indice în mod sistematic dacă a fost identificată vreo problemă.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu fișele de program
aferente proiectului de buget pe 2023 și cu raportul anual pentru 2021 privind
gestionarea și performanța bugetului UE.
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Recomandarea 3:
Comisia ar trebui să se asigure că sunt difuzate învățămintele desprinse din controlul
asigurat de Comitetul de control normativ, astfel încât în evaluările viitoare să se evite
deficiențele, în special cele care afectează concepția și metodologia.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând din 2021.

Recomandarea 4:
Pentru a spori transparența, Comisia ar trebui să explice, în fișele de program, modul în
care au fost stabilite valorile-țintă pentru indicatori și de unde provin datele
subiacente.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu fișele de program
aferente proiectului de buget pe 2022 și cu raportul anual pentru 2020 privind
gestionarea și performanța bugetului UE.

Recomandarea 5:
Comisia ar trebui să includă în rapoartele sale privind performanța:
(a) un nivel mai mare de analiză cu privire la eficiența și economia programelor, pe
măsură ce informațiile devin disponibile;
(b) o analiză mai sistematică a factorilor externi importanți care influențează
performanța programelor;
(c) evaluări clare, pentru toți indicatorii de performanță raportați, cu privire la
măsura în care aceștia se află pe drumul cel bun în direcția atingerii valorilor lor
țintă;
(d) evaluări clare și echilibrate ale performanței, care să acopere toate obiectivele
programelor cu un nivel corespunzător de detaliere.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu fișele de program
aferente proiectului de buget pe 2023 și cu raportul anual pentru 2021 privind
gestionarea și performanța bugetului UE.
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Anexe
Anexa 1.1 Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor
Analiza Curții cu privire la progresele realizate

Exercițiu

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Recomandarea 1: simplificarea
raportării cu privire la performanță

2016

(a) reducând și mai mult numărul
obiectivelor și al indicatorilor la
care apelează pentru diferitele sale
rapoarte privind performanța și
punând un accent mai mare pe cele
care măsoară cel mai bine
performanța bugetului UE. La
elaborarea următorului cadru
financiar multianual, Comisia ar
trebui să propună indicatori mai
puțin numeroși și mai adecvați
pentru cadrul juridic al următoarei
generații de programe. În acest
context, Comisia ar trebui să
analizeze, de asemenea, dacă sunt
pertinenți indicatorii pentru care nu
pot fi obținute informații decât
după trecerea mai multor ani.

X

Recomandarea 1: simplificarea
raportării cu privire la performanță

2016

(b) prezentând informațiile
financiare de așa manieră încât
acestea să poată fi comparate cu
informațiile referitoare la
performanță, astfel încât legătura
dintre cheltuieli și performanță să
fie clară.

X

Recomandarea 1: simplificarea
raportării cu privire la performanță
2016

(c) explicând și îmbunătățind
coerența globală între cele două
seturi de obiective și indicatori —
cele pentru programe, pe de
o parte, și cele pentru DG-uri, de
cealaltă parte.

X

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

Nepusă în
aplicare
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Analiza Curții cu privire la progresele realizate

Exercițiu

Recomandarea Curții

2016

Recomandarea 2: o raportare mai
echilibrată cu privire la
performanță, prin prezentarea
clară, în rapoartele sale principale
privind performanța, a informațiilor
privind dificultățile majore
întâmpinate în procesul de obținere
a rezultatelor.

2016

Recomandarea 3: sporirea
accesibilității rapoartelor sale cu
privire la performanță prin
utilizarea într-o mai mare măsură
a unor mijloace și instrumente
precum grafice, tabele
recapitulative, coduri de culoare,
grafice informative și site-uri
interactive.

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

X

X

Recomandarea 4: să demonstreze
mai bine faptul că rezultatele
evaluărilor sunt utilizate în mod
adecvat:
2016

(a) prevăzând cerința ca acestea din
urmă să conțină întotdeauna
concluzii care să conducă la luarea
unor măsuri concrete sau
recomandări a căror punere în
aplicare ar trebui urmărită ulterior
de Comisie.

X

Recomandarea 4: să demonstreze
mai bine faptul că rezultatele
evaluărilor sunt utilizate în mod
adecvat:
2016

(b) efectuând un nou studiu – sau
dispunând efectuarea unuia – cu
privire la utilizarea și impactul
evaluărilor la nivelul instituției,
precum și la oportunitatea
momentului efectuării acestor
evaluări.

X

2016

Recomandarea 5: să indice, în
rapoartele principale privind
performanța, dacă, după
cunoștințele sale, informațiile
furnizate cu privire la performanță
care sunt furnizate sunt de
o calitate suficientă.

X

2016

Recomandarea 6: îmbunătățirea
accesibilității informațiilor privind
performanța prin dezvoltarea, în
acest scop, a unui portal web și
a unui motor de căutare.

X

Nepusă în
aplicare
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Capitolul 2
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
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Anexe
Anexa 2.1 Obiectivele programului Orizont 2020 și ale FEIS
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Introducere
2.1. Cele 23 de programe finanțate în cadrul subrubricii Competitivitate pentru

creștere și locuri de muncă din CFM urmăresc să promoveze o societate favorabilă
incluziunii, să stimuleze creșterea și să creeze locuri de muncă în UE. Majoritatea
cheltuielilor corespund programului Orizont 2020, care sprijină cercetarea și inovarea,
și programului Erasmus+, care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul. De
asemenea, această subrubrică din CFM finanțează investiții de mare amploare în
infrastructură în cadrul unor programe precum Mecanismul pentru interconectarea
Europei (MIE) și programele spațiale Galileo (sistemul european de radionavigație prin
satelit) și EGNOS (serviciul european geostaționar mixt de navigare). Cererile de
executare a garanției adresate Fondului european pentru investiții strategice (FEIS),
precum și finanțarea diferitor alte programe se încadrează, de asemenea, în această
rubrică a CFM.

2.2. Cheltuielile totale prevăzute la această rubrică pentru perioada 2014-2020 se

ridică la 142,1 miliarde de euro, din care din care fusese plătită până la sfârșitul
anului 2019 o sumă de 83,3 miliarde de euro (a se vedea figura 2.1).

Figura 2.1 – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă: plățile
din perioada 2014-2019 corespunzătoare angajamentelor din CFM
actual, ca procent din plățile din cadrul CFM pentru toate rubricile și
defalcare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie.
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Sfera și abordarea
2.3. Metodologia utilizată pentru elaborarea acestui capitol este descrisă în
apendice.

2.4. Pentru analiza sa, Curtea a selectat două programe: Orizont 2020 și FEIS.

Acestea au fost selectate deoarece reprezintă 47,2 % din bugetul total al plăților
pentru această subrubrică din CFM și pentru că au făcut obiectul unor rapoarte
speciale ale Curții în ultimii ani. Pentru programul Orizont 2020, Curtea a evaluat, de
asemenea, informațiile comunicate de Comisie cu privire la performanța unui număr
de 62 de proiecte.

2.5. Anexa 2.1 enumeră toate obiectivele programului Orizont 2020 și ale FEIS și le

evidențiază pe cele selectate de Curte. Eșantionul Curții cuprinde șase obiective pentru
Orizont 2020 și un obiectiv pentru FEIS.

2.6. Acest capitol se bazează, în mare parte, pe o analiză a informațiilor puse la

dispoziție de Comisie, completată cu constatări rezultate în urma rapoartelor de audit
și a documentelor de analiză ale Curții, după caz. Textul conține trimiteri la sursele
utilizate.
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Programul Orizont 2020
Scopul și funcționarea programului Orizont 2020

2.7. Orizont 2020 este programul UE pentru cercetare și inovare. Acest program

transnațional de finanțare a cercetării, cel mai mare din lume, pune la dispoziție
finanțare în valoare de aproximativ 80 de miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani
(2014-2020).

2.8. Obiectivul general al programului Orizont 2020 este să contribuie la

dezvoltarea unei societăți și a unei economii bazate pe cunoaștere și inovare în
întreaga Uniune, contribuind totodată la dezvoltarea durabilă. Programul Orizont 2020
este structurat în jurul a trei piloni principali („priorități complementare”): excelența
științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale. Curtea s-a axat
pe 6 dintre cele 18 obiective specifice ale programului (a se vedea tabelul 2.1), câte 2
pentru fiecare pilon.

Tabelul 2.1 – Obiectivele specifice selectate pentru programul Orizont
2020
Pilon al
programului
Orizont
2020
Excelența
științifică

Poziția de
lider în
sectorul
industrial

Provocări
societale

Obiectiv specific selectat
Obiectivul specific nr. 1: Consiliul European pentru Cercetare (CEC) –
consolidarea cercetării de frontieră
Obiectivul specific nr. 3: Acțiunile Marie Skłodowska-Curie –
consolidarea competențelor, a formării și a dezvoltării carierei
Obiectivul specific nr. 5: consolidarea poziției de lider a Europei în
sectorul industrial, prin cercetare, dezvoltare tehnologică,
demonstrație și inovare
Obiectivul specific nr. 7: creșterea nivelului de inovare în
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
Obiectivul specific nr. 8: îmbunătățirea sănătății și a bunăstării pe tot
parcursul vieții, pentru toți
Obiectivul specific nr. 10: tranziția către un sistem energetic fiabil,
accesibil ca preț, acceptat la nivel public, durabil și competitiv

Sursa: Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și fișele de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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2.9. Figura 2.2 oferă o prezentare succintă a programului Orizont 2020 și

a contextului acestuia, pe baza legislației relevante și a documentelor Comisiei.

Figura 2.2 – Prezentare de ansamblu a programului Orizont 2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza logicii de intervenție prezentate în SWD(2017) 220 și pe
baza COM(2019) 400 (fișele de program pentru cheltuielile operaționale).
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Informații publicate cu privire la performanță

2.10. Pe lângă informațiile anuale cu privire la performanță prezentate în raportul

anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, în fișele de program și în
raportul anual de activitate (a se vedea punctul 1.3), Comisia a pus la dispoziție
următoarele rapoarte de evaluare în ceea ce privește programul Orizont 2020 (a se
vedea figura 2.3). Datele rezultate din monitorizare, inclusiv indicatorii de resurse și
indicatorii de realizare, se află la dispoziția publicului în cadrul tabloului de bord online
al Comisiei referitor la programul Orizont 2020. Seria Monitoring Flash 1 completează
datele din tabloul de bord cu analize detaliate ale principalelor aspecte ale
programului Orizont 2020.

Figura 2.3 – Calendarul principalelor evaluări și perioadele acoperite

Sursa: Curtea de Conturi Europeană (pe baza documentelor Comisiei).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en.
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Evaluarea performanței programului Orizont 2020 pe baza
informaților publicate cu privire la performanță
Observații generale

2.11. Figura 2.4 prezintă o imagine de ansamblu a tuturor indicatorilor

programului Orizont 2020 incluși în fișele de program. Figura 2.5 prezintă indicatorii
referitori la obiectivul general al programului Orizont 2020. O prezentare de ansamblu
mai detaliată (per pilon al programului Orizont 2020) se regăsește în figura 2.6, în
figura 2.7 și în figura 2.8. La punctul 1.24 sunt discutate câteva limitări generale 2 care
se aplică la interpretarea acestor indicatori. În special, evaluarea prin care Curtea
urmărește să stabilească dacă un anumit indicator este „pe drumul cel bun” se referă
la probabilitatea ca acesta să își atingă ținta. Această evaluare nu ia în considerare dacă
și în ce mod un anumit indicator este legat de acțiunile și obiectivele programului
Orizont 2020 și nici dacă ținta stabilită pentru indicatorul respectiv este suficient de
ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un prim pas în analizarea performanței
programului Orizont 2020. Curtea nu a auditat nici fiabilitatea datelor subiacente, dar
acest aspect este discutat în capitolul 1 (a se vedea punctele 1.13-1.23).

2.12. Doi dintre indicatorii pentru obiectivul general al programului sunt următorii:

„obiectivul legat de cercetare și dezvoltare din cadrul Strategiei Europa 2020 (3 % din
PIB)” și „procentul de cercetători din populația activă a UE”. Ambii sunt indicatori de
context și nu măsoară efectele programului Orizont 2020 ca atare. Indicatorul
„procentul de cercetători din populația activă a UE” este pe drumul cel bun către
atingerea țintei de 1,33 %, cea mai recentă valoare a sa fiind de 1,23 %. În schimb,
obiectivul legat de cercetare și dezvoltare din cadrul Strategiei Europa 2020 nu este pe
drumul cel bun către atingerea valorii-țintă aferente, având în vedere că rezultatul
efectiv cel mai recent este de 2,12 % 3. Eșecul în ceea ce privește atingerea acestui
obiectiv subliniază relevanța pe care o au programele de finanțare a cercetării și
inovării precum Orizont 2020.

2

A se vedea și punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.

3

Raportul special nr. 16/2020 al Curții de Conturi Europene: „Semestrul european –
Recomandările specifice fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în
aplicare trebuie să fie ameliorată”.
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Figura 2.4 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor programului
Orizont 2020 incluși în fișele de program

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Figura 2.5 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general al programului Orizont 2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

2.13. 14 indicatori sunt pe drumul cel bun, în timp ce 17 nu. Această afirmație se
bazează pe analiza Curții cu privire la informațiile din fișa de program, care arată că
valorile-țintă trebuie atinse până în 2020. În realitate, acțiunile finanțate în cadrul
programului Orizont 2020 nu vor fi însă finalizate decât la câțiva ani după 2020.
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Simplificarea contribuie la eficiență

2.14. Comparativ cu programul anterior, programului Orizont 2020 i s-au adus

o serie de modificări care vizează simplificarea și care îi sporesc eficiența. În 2018,
Curtea a publicat un raport special 4 privind aceste măsuri de simplificare a programului
Orizont 2020 (a se vedea caseta 2.1). De asemenea, eficiența a crescut prin folosirea
agențiilor executive pentru punerea în aplicare a programului la nivel operațional 5.

Caseta 2.1
Opinia Curții cu privire la măsurile de simplificare a programului
Orizont 2020
În Raportul special nr. 28/2018, Curtea a evaluat măsurile de simplificare.
Concluzia la care a ajuns a fost că „majoritatea măsurilor de simplificare adoptate
de Comisie au fost eficace în reducerea sarcinii administrative la care sunt supuși
beneficiarii în cadrul programului Orizont 2020, deși nu toate acțiunile au produs
rezultatele scontate și există în continuare posibilități de îmbunătățire”. Sondajul
realizat în rândul beneficiarilor a evidențiat, de asemenea, o serie de opinii
interesante, în care se sublinia necesitatea unor orientări și instrumente mai ușor
de utilizat. De asemenea, beneficiarii au încurajat Comisia să exploreze în
continuare utilizarea unor noi scheme de finanțare, precum sumele forfetare. În
plus, auditul a evidențiat faptul că modificările frecvente aduse normelor
generează incertitudine și erori în cererile prezentate de beneficiari pentru
recuperarea costurilor.
Ca urmare a raportului special al Curții și a evaluării intermediare, Comisia
informează că a introdus măsuri suplimentare în vederea simplificării, printr-o
comunicare îmbunătățită cu părțile interesate, prin dezvoltarea de orientări și de
instrumente mai ușor de utilizat și printr-o utilizare sporită a finanțării prin sume
forfetare.

4

Raportul special nr. 28/2018 al Curții de Conturi Europene: „Majoritatea măsurilor de
simplificare introduse în programul Orizont 2020 au făcut viața mai ușoară beneficiarilor,
dar există încă loc de îmbunătățiri”.

5

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 48.

56

Colaborarea transfrontalieră în domeniul cercetării aduce valoare adăugată

2.15. Conceperea și configurarea programului Orizont 2020 ca program puternic

axat pe cercetarea și inovarea colaborativă și transfrontalieră conferă acestuia
o valoare adăugată distinctă în raport cu finanțarea la nivel național. Acest lucru este
demonstrat și de faptul că anumite state terțe au optat să participe, pentru a deveni
țări asociate în cadrul programului 6. Nivelul sporit al concurenței pentru granturi și
cooperarea facilitează progrese științifice și inovații considerabile.
Din cauza popularității programului Orizont 2020, se poate întâmpla ca unele
propuneri valoroase să fie respinse

2.16. Atractivitatea programului Orizont 2020 reiese în mod clar din popularitatea

acestuia. Totuși, numai 12 % dintre propunerile eligibile primesc un grant 7, ceea ce
înseamnă că, deseori, eforturile considerabile de elaborare a unor propuneri de proiect
nu sunt încununate de succes și că se poate întâmpla ca unele propuneri valoroase să
nu primească finanțare, ceea ce conduce la pierderea de oportunități.

2.17. Propunerile de proiecte depuse în cadrul Instrumentului pentru IMM-uri și al

acțiunilor Marie Curie (MSCA) pe care programul Orizont 2020 nu le poate finanța din
cauza constrângerilor bugetare 8 primesc o marcă de excelență. Marca ar trebui să îi
ajute pe solicitanți să obțină finanțare din alte scheme. De asemenea, ea este menită
să consolideze coerența, creând o legătură mai strânsă între Orizont 2020 și alte
scheme de finanțare. Totuși, această inițiativă nu a fost încă universal adoptată, iar
schemele naționale de finanțare nu recunosc marca pe scară largă 9.

6

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

7

„Raportul anual pentru 2018 privind gestionarea și performanța bugetului UE”, p. 33.

8

Cifre obținute din Horizon Dashboard.

9

Raportul special nr. 28/2018 al Curții de Conturi Europene: „Majoritatea măsurilor de
simplificare introduse în programul Orizont 2020 au făcut viața mai ușoară beneficiarilor,
dar există încă loc de îmbunătățiri”, p. 42.
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Structura pe trei piloni favorizează coerența programului Orizont 2020

2.18. Coerența înseamnă că elementele programului Orizont 2020 funcționează

bine împreună și că acestea prezintă complementaritate și sinergii cu alte politici și
finanțări naționale și ale UE. Structura pe trei piloni favorizează coerența internă 10
a programului. Îmbunătățiri se pot aduce în ceea ce privește raționalizarea multitudinii
de instrumente de finanțare ale UE pentru cercetare și inovare, astfel încât beneficiarii
să aibă o imagine de ansamblu mai bună asupra posibilităților de finanțare din partea
UE și să înțeleagă ce instrument li se potrivește mai bine. De asemenea, mai poate fi
îmbunătățită alinierea la finanțarea și la politicile de la nivelul statelor membre 11.
Eficacitatea cercetării și a inovării este greu de măsurat

2.19. Eficacitatea programului Orizont 2020 este corelată cu rezultatele și cu

impacturile proiectelor finanțate. Activitățile de cercetare și de inovare vor avea un
impact real doar atunci când rezultatele vor fi diseminate și vor fi folosite efectiv.
Există un decalaj de timp între finalizarea unui proiect de cercetare și diseminarea și
exploatarea rezultatelor acestuia. Factorii externi au și ei o influență asupra acestor
proiecte 12. Deși rezultatele și impacturile încă nu sunt, în marea lor majoritate,
obținute sau nu sunt măsurabile, în cazul unora dintre realizări, indicatorii care le
măsoară arată că s-au realizat progrese în direcția atingerii obiectivelor programului.
Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE nu
permite obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la eficacitatea programului din
perspectiva realizărilor. Analiza performanței programelor oferă informații mai
detaliate și prezintă succint performanțele fiecărui pilon al programului Orizont 2020,
făcând trimitere la unele dintre informațiile oferite de indicatori.

Excelența științifică

2.20. Figura 2.6 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișa de program
care sunt legați de pilonul privind excelența științifică.

10

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

11

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 171.

12

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 13.
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Figura 2.6 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de excelența
științifică

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

2.21. În cadrul pilonului privind excelența științifică, sprijinul acordat prin Consiliul

European pentru Cercetare (CEC) se adresează cercetătorilor consacrați, punând
accentul mai degrabă pe cercetarea fundamentală. În schimb, acțiunile Marie Curie
sprijină în special cercetătorii aflați la început de carieră. Indicatorul pentru CEC arată
că programul are o performanță bună. Acțiunile Marie Curie prezintă și ele valori bune
pentru indicatorii săi: de la începutul programului, 58 200 de cercetători au beneficiat
de mobilitatea transsectorială și transfrontalieră, ceea ce le-a permis să efectueze
cercetări în străinătate sau în mod temporar în alte organizații, grație sprijinului oferit
prin acest program.
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Sprijinul pentru excelență și pentru mobilitate este în beneficiul cercetării europene

2.22. Întrucât CEC finanțează în special cercetarea fundamentală, este posibil să

treacă mult timp până la materializarea rezultatelor și a impacturilor. Cu toate acestea,
realizările concretizate în publicații și progrese științifice arată că CEC obține rezultate.
Grație concurenței paneuropene, granturile ar trebui să ajungă la proiecte prin care se
pot desfășura cercetări de excelență, chiar dacă aceasta este în detrimentul unei
distribuții geografice omogene 13. Acțiunile Marie Curie permit cercetătorilor să
beneficieze de mobilitate, lucru care prezintă avantaje atât pentru cercetătorul
respectiv, cât și pentru organizațiile de cercetare implicate și pentru sistemul european
al cercetării în ansamblul său 14.
Programul Orizont 2020 aduce o valoare adăugată prin caracterul unic și
paneuropean al sprijinului pe care îl oferă

2.23. CEC și acțiunile Marie Curie au priorități și o scară de aplicare atât de diferite

încât există puține suprapuneri în cadrul programului sau în afara acestuia. Întrucât nu
sunt asemănătoare cu acțiunile organizate la nivel național, ele au o valoare adăugată
evidentă. Concurența și mobilitatea la nivel paneuropean contribuie, la rândul lor, la
valoarea adăugată 15.

Poziția de lider în sectorul industrial

2.24. Figura 2.7 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișa de program
care sunt legați de pilonul privind poziția de lider în sectorul industrial.

13

Comisia Europeană, anexa 2 la In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221
final, p. 56.

14

Comisia Europeană, anexa 2 la In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221
final, p. 176.

15

Comisia Europeană, anexa 2 la In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221
final, p. 68, 71, 177.
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Figura 2.7 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de poziția de
lider în sectorul industrial

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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2.25. Obiectivul specific nr. 5 se referă la poziția de lider a Europei în sectorul

industrial, prin cercetare, dezvoltare tehnologică, demonstrație și inovare în domeniul
mai multor tehnologii generice și industriale. Fișa de program arată că programul nu
este pe drumul cel bun în direcția atingerii țintei în ceea ce privește cererile de
brevete. Ea furnizează informații și cu privire la brevetele acordate, acest element
constituind un indicator mai bun al performanței, însă nu sunt prezentate ținte sau
valori intermediare.

2.26. Un alt indicator pentru acest obiectiv este „ponderea întreprinderilor

participante care introduc inovații ce constituie noutăți pentru întreprindere sau
pentru piață”. Fiindcă fișa de program nu precizează nici valori intermediare, nici ținte
pentru acest indicator, acesta nu poate fi utilizat pentru a evalua în ce măsură
programul este pe drumul cel bun, ceea ce reduce utilitatea indicatorului.
Sprijinul pentru inovare este popular, deși IMM-urile se confruntă cu o serie de
bariere

2.27. Acțiunile desfășurate în cadrul pilonului „poziția de lider în sectorul

industrial” finanțează cercetarea și inovarea axate pe tehnologiile generice. Astfel de
tehnologii stau la baza inovațiilor ulterioare și, prin urmare, este nevoie de timp pentru
ca finanțarea să se materializeze în rezultate și impacturi. Per ansamblu, acțiunile sunt
caracterizate de o bună orientare către piață și sunt populare în rândul unui număr
mare de solicitanți de finanțare, inclusiv în rândul IMM-urilor. Sprijinul pentru inovare
la nivelul IMM-urilor este un obiectiv specific în cadrul pilonului „poziția de lider în
sectorul industrial”, cu toate că IMM-urile pot participa și pot obține finanțare și în
cadrul altor obiective specifice. Cu toate acestea, în raportul special privind
simplificarea programului Orizont 2020 16, Curtea a constatat că IMM-urile se confruntă
cu bariere în procesul de solicitare a finanțării și cu greutăți în implementarea
proiectelor, ca urmare a unor reglementări complexe, de exemplu în ceea ce privește
raportarea costurilor.

16

Raportul special nr. 28/2018 al Curții de Conturi Europene: „Majoritatea măsurilor de
simplificare introduse în programul Orizont 2020 au făcut viața mai ușoară beneficiarilor,
dar există încă loc de îmbunătățiri”.
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O valoare adăugată europeană evidentă grație masei critice

2.28. În ceea ce privește finanțarea proiectelor de cercetare și inovare în cadrul

pilonului „poziția de lider în sectorul industrial”, programul Orizont 2020 permite să se
atingă o masă critică ce facilitează implementarea unor proiecte de amploare mai
mare. Acestea implică participanți multipli, precum întreprinderi, organizații de
cercetare și universități, din mai multe țări, și, astfel, au capacitatea de a reuni
cunoștințele și expertiza necesare, care ar putea să nu fie disponibile toate într-o
singură țară 17.

Provocări societale

2.29. Figura 2.8 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de
program care sunt legați de pilonul privind provocările societale.

17

Comisia Europeană, anexa 2 la In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221
final, p. 290, 358, 427.
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Figura 2.8 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de provocările
societale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

2.30. Pilonul privind provocările societale înglobează șapte domenii diferite. Primii

doi indicatori din figura 2.8 se referă la sănătate și la bunăstare. Valoarea-țintă este
menționată la rubrica pentru anul 2020, însă ar trebui să se interpreteze că ar urma să
fie atinsă „[…] atunci când vor fi finalizate ultimele acțiuni finanțate în cadrul
programului Orizont 2020”. În plus, fișa de program precizează că „țintele se referă la
întregul pilon privind provocările societale (obiectivele specifice 8-14), nu la fiecare
obiectiv specific individual”, astfel încât comparația între valoarea efectivă și valoareațintă devine inutilă.
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Oferirea unui răspuns la problemele cu care se confruntă societatea

2.31. Pilonul referitor la provocările societale din cadrul programului Orizont 2020

abordează în mod explicit aspecte din domenii precum sănătatea și bunăstarea pe tot
parcursul vieții și energia durabilă. Evaluările Comisiei au concluzionat că acest pilon
prezintă o relevanță generală ridicată, direcționând finanțarea către activități de
cercetare și de inovare ce permit soluționarea unor probleme cu care se confruntă
societatea 18. Acțiunile legate de provocările societale se axează pe proiecte aflate la
„niveluri de maturitate tehnologică superioare”, ceea ce înseamnă că tehnologiile sunt
mai aproape de obținerea unor rezultate în utilizările practice și, astfel, completează
într-un mod adecvat cercetarea științifică fundamentală. Cu toate acestea, pentru
a oferi un răspuns pe termen mai lung la provocările societale, este necesară și
intensificarea cercetării științifice fundamentale în acest domeniu 19. Per ansamblu,
proiectele europene completează în mod adecvat eforturile naționale 20.

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire la performanță

2.32. Curtea a evaluat informațiile raportate de Comisie cu privire la performanța

unui număr de 62 de proiecte finanțate prin programul Orizont 2020. 26 dintre aceste
proiecte fuseseră deja finalizate. Evaluarea Curții nu a vizat în mod direct calitatea
activităților de cercetare întreprinse și nici impactul proiectelor în ceea ce privește
atingerea obiectivului de politică legat de îmbunătățirea cercetării și a inovării.

2.33. Pentru fiecare proiect în parte, Curtea a examinat mai multe rapoarte,

inclusiv raportul de evaluare întocmit de responsabilul de proiect din partea Comisiei
în cadrul controalelor pe care le-a efectuat înainte de rambursarea cheltuielilor
declarate. Acolo unde a fost posibil, Curtea a adresat și beneficiarului întrebări
referitoare la performanța proiectului.

18

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 interimară aprofundată
a programului Orizont 2020, SWD(2017) 220 final, p. 31.

19

Comisia Europeană, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 170.

20

Comisia Europeană, anexa 2 la In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221
final, p. 656, p. 813.
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2.34. Toate cele 62 de proiecte evaluate de Curte corespundeau obiectivelor

programului și programului de activitate aplicabil. Majoritatea proiectelor au legătură
cu un singur obiectiv specific, cu excepția a trei proiecte care au legătură cu două
obiective specifice. Totuși, potrivit evaluărilor Curții, alte 22 de proiecte legate de un
singur obiectiv specific contribuie la unul sau la mai multe obiective specifice
suplimentare. Acest lucru se întâmplă frecvent în cazul proiectelor CEC (care țin de
obiectivul specific nr. 1) sau al celor din cadrul acțiunilor Marie Curie (care țin de
obiectivul specific nr. 3), dar care pot contribui, totodată, la unul dintre obiectivele din
sfera provocărilor societale, în funcție de tema cercetării. Raportând rezultatele
proiectului, precum publicațiile științifice, în cadrul unui singur obiectiv specific, se
evită dubla contabilizare, însă se ajunge astfel la o subraportare a contribuției Uniunii
la aceste alte domenii de cercetare.

2.35. Potrivit rapoartelor Comisiei, în majoritatea proiectelor se obținuseră

realizările și rezultatele preconizate. Aceleași rapoarte au evidențiat însă și faptul că
mai multe proiecte fuseseră afectate de o serie de probleme care le-au diminuat
performanța:
o

în cinci cazuri, progresele declarate erau doar parțial în concordanță cu
obiectivele convenite cu Comisia;

o

în șapte cazuri, diseminarea realizărilor și a rezultatelor proiectului era doar
parțial conformă cu acordul de grant.
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Concluzii

2.36. Informațiile disponibile sunt prea limitate pentru a se putea evalua pe deplin

performanța programului Orizont 2020 la finalul anului 2019, penultimul an al
perioadei de programare. Principala explicație rezidă în faptul că există un decalaj de
timp semnificativ între finanțarea proiectelor și materializarea rezultatelor și
a efectelor, o caracteristică inerentă a finanțării activităților de cercetare și de inovare.
În plus, majoritatea proiectelor nu vor fi finalizate la sfârșitul anului 2020 (a se vedea
punctul 2.13). Indicatorii trebuie să fie interpretați cu prudență, iar pentru unii nu
există valori-țintă (a se vedea punctul 2.11). Din aceste motive, este dificil să se obțină
o imagine de ansamblu a performanței. Bilanțul cel mai recent și mai complet al
performanței se regăsește în evaluarea intermediară din mai 2017, în care sunt
combinate date cantitative cu date calitative (a se vedea punctul 2.10).

2.37. Deși informațiile disponibile sunt limitate, nu există indicii care să semnaleze
că performanța ar fi pusă în pericol și există numeroase exemple de proiecte de
succes. Nu sunt prezentate în detaliu informații privind eficiența programului Orizont
2020, însă un subiect conex, și anume cel referitor la simplificare, este abordat în
amănunt (a se vedea punctul 2.14). Bugetul programului Orizont 2020 este insuficient
pentru a finanța toate propunerile de proiecte eligibile, din cauza numărului foarte
mare de solicitări de finanțare ( a se vedea punctele 2.16-2.17).

2.38. Dacă datele despre eficacitate sunt limitate, sunt disponibile, în schimb, într-

o măsură considerabilă, informații privind relevanța, coerența și valoarea adăugată
europeană ale programului. Există argumente puternice în favoarea relevanței
programului Orizont 2020, întrucât acesta răspunde nevoilor pe care ar trebui să le
satisfacă (a se vedea punctele 2.23, 2.28, 2.31). Valoarea adăugată europeană este un
alt punct forte al programului, după cum reiese din numeroase surse de dovezi (a se
vedea punctul 2.15). În ceea ce privește coerența, programul Orizont 2020
demonstrează că este bine aliniat pe plan intern cu alte programe și politici, dar acest
aspect rămâne perfectibil (a se vedea punctul 2.18).

2.39. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE abordează

performanța subrubricii 1a doar într-o manieră foarte generală. De exemplu,
programele nu sunt tratate separat. Informațiile privind performanța programului
Orizont 2020 se limitează la exemple de proiecte de succes și nu se oferă
o interpretare a datelor aferente indicatorilor. Analiza performanței programelor,
o anexă la raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, oferă mai
multe informații, însă nivelul de agregare al acestora rămâne unul ridicat (a se vedea
punctul 2.19).
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FEIS
Scopul și funcționarea FEIS

2.40. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a fost instituit în 2015 ca

pilonul unu al „Planului de investiții pentru Europa” 21. Planul a fost conceput cu scopul
de a combate deficitul de investiții apărut ca urmare a crizei financiare și economice,
care a debutat în 2008. Consiliul European din 18 decembrie 2014 a concluzionat că
„stimularea investițiilor și abordarea eșecurilor pieței în Europa este un deziderat
fundamental în materie de politici”. FEIS își propune să genereze adiționalitate,
abordând disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și
vizează, de regulă, proiecte cu un profil de risc mai ridicat și „care nu ar fi putut fi
desfășurate în perioada în care poate fi utilizată garanția UE sau nu ar fi putut fi
desfășurate, în aceeași măsură, de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor
financiare existente ale Uniunii, fără sprijinul FEIS”.

2.41. Figura 2.9 oferă o prezentare de ansamblu conceptuală a FEIS și a contextului
acestuia, pe baza legislației și a documentelor relevante ale Comisiei.

2.42. FEIS este acoperit de o garanție oferită de UE. Operațiunile de finanțare sunt
gestionate de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). BEI este responsabilă de
Componenta pentru infrastructură și inovare, iar Fondul European de Investiții (FEI)
este responsabil de Componenta pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

21

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015
privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în
materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru
investiții strategice.
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2.43. Programul a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/239622 (așa-numitul

„FEIS 2.0”), care a majorat cuantumurile-țintă pentru investițiile mobilizate și
a prelungit perioada de investiții până în decembrie 2020 pentru aprobarea
tranzacțiilor pentru care contractul final urmează să fie semnat cel mai târziu la finalul
lunii decembrie 2022. De asemenea, acest regulament a pus un accent mai puternic pe
adiționalitate.

2.44. Garanția UE permite BEI să finanțeze operațiuni cu un profil de risc general

mai ridicat decât cele din portofoliul său standard. Scopul este acela de a obține un
efect multiplicator total al investițiilor care să fie de 15 ori mai mare decât contribuția
FEIS (garanția furnizată de UE și contribuția BEI) (15x). Se preconizează că contribuția
FEIS va fi valorificată, în medie, printr-un multiplicator intern de 3x grație finanțării
acordate de grupul BEI, la care se adaugă un multiplicator extern mediu de 5x grație
altor finanțări private și/sau publice.

22

Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din
13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017
în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și
introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere
în materie de investiții.
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Figura 2.9 – Prezentare de ansamblu a FEIS

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului (UE) 2015/1017, a Regulamentului
(UE) 2017/2396, a fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2020 și a COM(2018) 497 final.
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2.45. FEIS are un obiectiv general și un obiectiv specific23. Obiectivul general este

„sprijinirea investițiilor în favoarea creșterii economice care respectă prioritățile
bugetare ale Uniunii”, iar obiectivul specific este „creșterea volumului operațiunilor de
finanțare și de investiții ale Grupului BEI în domeniile prioritare”.

2.46. La finalul anului 2019, expunerea bugetului UE la posibile plăți viitoare în

legătură cu garanția FEIS se ridica la 21,9 miliarde de euro. Plățile din bugetul UE sunt
direcționate în principal către Fondul de garantare al FEIS, care reprezintă o rezervă de
lichiditate din care urmează să fie plătită BEI în cazul în care se solicită executarea
garanției UE. Resursele fondului sunt gestionate de Comisie. La finalul anului 2019,
suma contabilizată cu titlu de plăți efectuate către Fondul de garantare FEIS al UE se
ridica la 6,5 miliarde de euro 24. La acea dată, fondul avea o valoare de 6,7 miliarde de
euro. Până la momentul respectiv nu existaseră cazuri semnificative de executare
a garanției 25.

Informații publicate cu privire la performanță

2.47. Pe lângă informațiile anuale cu privire la performanță prezentate în mod

obișnuit în raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, în fișele de
program și în raportul anual de activitate (a se vedea punctul 1.3), Comisia și BEI au
efectuat următoarele evaluări ale performanței în conformitate cu Regulamentul FEIS26
(a se vedea figura 2.10). De asemenea, Comisia a contractat o evaluare externă, care
a fost finalizată în 2016.

23

Astfel cum este menționat în fișele de program aferente proiectului de buget pe 2020.

24

Pe baza datelor financiare furnizate de DG BUDG pentru CFM.

25

Curtea de Conturi Europeană, capitolul 2 „Gestiunea bugetară și financiară” din Raportul
anual al Curții de Conturi Europene pe 2018 și din Raportul anual al Curții de Conturi
Europene pe 2019.

26

Articolul 18 din Regulamentul (UE) 2015/1017.
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Figura 2.10 – Calendarul principalelor evaluări și perioadele acoperite

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Evaluarea performanței FEIS pe baza informaților publicate cu
privire la performanță

2.48. Figura 2.11 prezintă o imagine de ansamblu a tuturor indicatorilor FEIS

incluși în fișele de program. La punctul 1.24 sunt discutate câteva limitări generale 27
care se aplică la interpretarea acestor indicatori. În special, evaluarea prin care Curtea
urmărește să stabilească dacă un anumit indicator este „pe drumul cel bun” se referă
la probabilitatea ca acesta să își atingă ținta. Această evaluare nu ia în considerare dacă
și în ce mod un anumit indicator este legat de acțiunile și obiectivele FEIS și nici dacă
ținta stabilită pentru indicatorul respectiv este suficient de ambițioasă. Prin urmare,
acesta este doar un prim pas în analizarea performanței FEIS. De asemenea, Curtea nu
a efectuat un audit privind fiabilitatea datelor ce au stat la baza evaluărilor, însă le
discută în capitolul 1 (a se vedea punctele 1.13-1.23).

2.49. Fișa de program include cinci indicatori pentru FEIS. Curtea concluzionează că
aceștia sunt indicatori de „rezultat” și indicatori de „realizare”.

27

A se vedea și punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.
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Figura 2.11 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor FEIS incluși
în fișa de program

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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2.50. Curtea constată că programul este pe drumul cel bun în direcția atingerii

țintelor sale. FEIS își propune să mobilizeze investiții în mai multe domenii în întreaga
UE prin finanțare pusă la dispoziție pentru un portofoliu de proiecte cu risc mai ridicat
decât cele sprijinite prin operațiunile standard ale BEI. Informațiile disponibile în
materie de performanță furnizează detalii privind investițiile mobilizate pentru
operațiunile aprobate, numărul de proiecte aprobate, efectele multiplicatoare și gradul
de acoperire a statelor membre. Niciunul dintre cei cinci indicatori nu urmărește însă
nivelul de risc sau gradul de penetrare a domeniilor-cheie evidențiate în obiectivul
general.

2.51. În cazul celor doi indicatori de rezultat, trebuie remarcat faptul că datele se

bazează parțial pe estimări, care sunt actualizate în cursul programului. Indicatorii vor
deveni finali numai la încheierea investițiilor. În plus, în Avizul nr. 2/2016, Curtea de
Conturi Europeană arată că, atunci când se calculează indicatorul efectului
multiplicator agregat, se pleacă de la ipoteza de zero investiții în absența FEIS și solicită
revizuirea metodologiei de calcul al acestui indicator 28. Curtea observă că, între timp,
metodologia de calcul al efectului multiplicator al FEIS a fost actualizată, atât la nivelul
BEI, cât și la nivelul FEI, în vederea asigurării faptului că numai investițiile incrementale
mobilizate sunt luate în calcul pentru țintele aferente FEIS 29.

2.52. Unii indicatori au acum o valoare de monitorizare redusă. Unul dintre

indicatorii de realizare, și anume numărul cumulat de țări care au primit finanțare de la
BEI (operațiuni semnate), a fost atins deja în 2016, în al doilea an al programului. Un alt
indicator de realizare numără proiectele care au fost sprijinite din FEIS și a fost atins în
2018, când s-a depășit numărul de 1 000 de proiecte.

2.53. Ar trebui precizat că indicatorii nu măsoară progresele înregistrate de

obiectivul specific ca atare, care se referă la creșterea volumului aferent BEI, în special
în ceea ce privește operațiunile cu un grad mai ridicat de risc. În timp ce obiectivul
specific ține cont de totalul operațiunilor grupului BEI, indicatorii se limitează la
operațiunile FEIS.

28

JO C 465, 13.12.2016, p. 1.

29

BEI, EFSI Multiplier methodology calculation, document actualizat în iulie 2018, și FEI, EFSI
Multiplier calculation methodology, document actualizat în ianuarie 2019.
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Cuantumul estimat al investițiilor mobilizate de proiectele finanțate din FEIS este
apropiat de valoarea-țintă, dar nu poate fi atribuit întotdeauna doar FEIS

2.54. FEIS este pe drumul cel bun către atingerea țintei de mobilizare a unor

investiții în valoare de 500 de miliarde de euro. La finalul anului 2019, cu un an înainte
de termen, grupul BEI aprobase tranzacții în valoare de 84,2 miliarde de euro și
investiții aferente acestora estimate la 458 de miliarde de euro, ceea ce denotă că
progresele în direcția țintei sunt foarte avansate, ținând cont de faptul că s-a scurs
82 % din durata programului 30.

2.55. Totalul estimat al „investițiilor aferente” implică un „efect multiplicator”

extern mai mare decât cel scontat de 5x, ceea ce înseamnă că efectul multiplicator
general ar putea ajunge la valoarea-țintă vizată de 15x (a se vedea punctul 2.44).
În raportul său special din 2019 privind FEIS, Curtea a concluzionat 31 că FEIS fusese
eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții suplimentare
considerabile, însă s-a supraevaluat, în unele cazuri, măsura în care FEIS mobilizase
efectiv investiții suplimentare în economia reală. Evaluarea FEIS și raportul special al
Curții de Conturi Europene au evidențiat, de asemenea, faptul că volumul finanțării nu
poate fi atribuit în întregime FEIS.
FEIS a pus la dispoziție capitaluri în situații în care piața nu ar fi făcut-o, dar aceasta
ar fi putut totuși să suporte unele dintre investițiile realizate prin FEIS

2.56. Cu toate că volumul anual al împrumuturilor oferite de BEI a scăzut în

perioada 2015-2017, ceea ce a coincis cu „perioada FEIS”, ar trebui evidențiat faptul că
volumul împrumuturilor este mai mare decât în cele două perioade de trei ani
precedente (2009-2011 și 2012-2014), când grupul BEI a primit contribuții
suplimentare pentru a combate criza financiară și a datoriilor suverane. Comparativ cu
volumul anual al împrumuturilor din perioada anterioară crizei, media este mult mai
ridicată în „perioada FEIS”, atingându-se astfel obiectivul specific de creștere
a volumului operațiunilor de finanțare.

30

Raportul pe 2019 privind FEIS, From the European Investment Bank to the European
Parliament and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under
EFSI, p. 35.

31

Raportul special nr. 03/2019 al Curții de Conturi Europene: „Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS):este nevoie să se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes
deplin”, punctul 81.
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2.57. În plus, potrivit raportului BEI din 2019 privind FEIS32, cea mai mare parte

a tranzacțiilor din cadrul FEIS sunt așa-numitele „activități speciale”, care, prin
definiție, comportă un risc mai mare decât operațiunile normale ale BEI. Volumul
acestor noi activități semnate în 2019 a fost de 15 miliarde de euro, aproximativ 25 %
din volumul total al împrumuturilor acordate de BEI în anul respectiv, în timp ce nivelul
de dinainte de FEIS era sub 10 %.

2.58. Evaluarea independentă a Comisiei a remarcat că, de la lansarea FEIS, s-au

introdus o serie de produse noi, cu un grad mai ridicat de risc, precum instrumentele
de capitaluri proprii și instrumentele de partajare a riscurilor cu intermediari financiari
în cadrul Componentei pentru infrastructură și inovare. În plus, anumite produse
existente au fost modificate și adaptate noilor tipuri de contrapărți/beneficiari 33.

2.59. Conform Regulamentului inițial privind FEIS, se considera prin definiție că

„activitățile speciale” asigură „adiționalitate” (a se vedea punctul 2.40). Un sondaj
realizat în 2018 a arătat că 98 % din operațiunile de creditare și 99 % din operațiunile
cu titluri de capital au răspuns unor eșecuri ale pieței. Cu toate acestea, rapoartele
arată că piața ar fi putut, totuși, să suporte o parte dintre investițiile respective, chiar
dacă în termeni mai puțin favorabili 34. Sondajul arată că 67 % dintre operațiunile
efectuate în cadrul Componentei pentru infrastructură și inovare și 76 % dintre cele
efectuate în cadrul Componentei pentru IMM-uri nu ar fi avut loc în absența FEIS.

32

Raportul pe 2019 privind FEIS, From the European Investment Bank to the European
Parliament and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under
EFSI, p. 35.

33

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, document elaborat de ICF în
colaborare cu parteneri externi, iunie 2018, p. 55.

34

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, iunie 2018, p. 46;
Independent Evaluation of the EFSI Regulation. Final Report, document elaborat de ICF în
colaborare cu parteneri externi, iunie 2018, p. 90.
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2.60. Evaluarea a concluzionat, de asemenea, că părțile interesate sunt de părere

că instrumentele financiare de la nivelul UE completează resursele naționale în
situațiile în care acestea nu ar putea, de unele singure, să reducă deficitele de
finanțare. Un alt aspect important este „efectul de semnalizare” al participării BEI/FEI,
care a contribuit la atragerea în special a finanțărilor pentru activități cu risc mai
ridicat. În numeroase situații, sprijinul din partea UE a fost esențial pentru a-i convinge
pe intermediarii financiari să aprobe proiecte cu risc mai ridicat 35.

2.61. Proiectele cu risc mai ridicat sunt în conformitate cu obiectivul

regulamentului și sunt menite să asigure adiționalitatea programului. Această legătură
a fost menținută, însă criteriile de adiționalitate au fost consolidate prin FEIS 2.0 36.
Acum se consideră că „activitățile speciale” (cu risc mai ridicat) constituie un indicator
puternic al adiționalității, însă este nevoie de justificări suplimentare pentru ca acestea
să poată fi considerate eligibile.
FEIS a adus întăriri pentru anumite programe ale UE, însă s-a suprapus temporar cu
altele

2.62. FEIS a consolidat alte programe ale UE. Acest lucru s-a întâmplat în special în

cazul Componentei pentru IMM-uri, FEIS având posibilitatea de a consolida facilitățile
de garantare ale programelor COSME și InnovFin, dat fiind că beneficiază de o rezervă
de proiecte și de experiența disponibilă a personalului FEI. FEIS a furnizat capital
temporar pentru a răspunde unei cereri ridicate din partea intermediarilor financiari,
care depășea resursele bugetare anuale. Aceasta a contribuit la menținerea dinamicii și
la evitarea eventualelor întreruperi ce ar fi putut apărea până la punerea la dispoziție
a noului buget. Componenta pentru IMM-uri din cadrul FEIS a îmbunătățit ulterior rata
de penetrare, prin completarea resurselor disponibile, lucru care a permis lansarea de
noi instrumente.

35

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, document elaborat de ICF în
colaborare cu parteneri externi, iunie 2018, p. 100.

36

Articolul 5 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2015/1017 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru
investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul
european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din
13 decembrie 2017.
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2.63. Au existat unele suprapuneri cu alte programe. În cadrul Componentei

pentru infrastructură și inovare, cererea a scăzut inițial pentru programe precum MIE
și InnovFin, întrucât FEIS acoperea, într-o anumită măsură, domenii de politică
similare. Pentru a se evita suprapunerile cu FEIS, problema a fost rezolvată cu
promptitudine prin reorientarea acestor programe, care au preluat segmente mai
definite de nevoi financiare (cu grad de risc mai mare), vizând de exemplu amplasări
geografice în afara UE sau proiecte legate de transport mai curat, de eficiența
energetică și de inovare tehnică digitală. În raportul său special privind FEIS, Curtea
a încurajat creșterea complementarității dintre instrumentele financiare ale UE și
garanțiile bugetare puse la dispoziție de Uniune 37.
Comisia a gestionat Fondul de garantare aplicând principiile bunei gestiuni financiare

2.64. Partea cea mai mare a portofoliului, constând în titluri de valoare lichide, și

profilul acestuia din punctul de vedere al duratei, al riscului de credit și al lichidității au
fost calibrate în funcție de fluxurile de numerar previzionate generate de operațiunile
FEIS acoperite de garanția UE (de exemplu, cererile previzionate de executare
a garanției, veniturile preconizate). Într-un mediu de piață foarte dificil, caracterizat de
un randament global negativ aflat sau la un nivel mai scăzut ca niciodată, combinat cu
o volatilitate și incertitudini semnificative ale pieței, fondul a înregistrat o performanță
anuală (absolută) de 1,239 % în 2019. Acest randament corespunde performanței
anuale a indicelui de referință pentru FEIS (2,302 %) 38.

Eforturi continue pentru îmbunătățirea distribuției geografice a FEIS

2.65. Atât evaluările independente, cât și raportul special al Curții au evidențiat

preocupări în ceea ce privește distribuția geografică. La finalul anului 2019, statelor UE15 le corespundea un procent de 80 % din operațiunile semnate, în timp ce statele UE13 primeau doar 10 %. Restul fondurilor ajungeau la categoria „altele”, în special la
proiecte desfășurate de mai multe țări. Această problemă este evidențiată și în
Raportul anual al Curții pe 2019 39.

37

Raportul special nr. 03/2019 al Curții de Conturi Europene: „Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS):este nevoie să se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes
deplin”, recomandarea 2.

38

COM(2020) 385 final, p. 6.

39

Punctul 2.41 din capitolul 2, „Gestiunea bugetară și financiară”, al Raportului anual privind
exercițiul financiar 2019.
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2.66. FEIS este bazat pe cerere și se caracterizează printr-o abordare de la bază

spre vârf, răspunzând solicitărilor de finanțare adresate de promotorii de proiecte. În
plus, după cum arată mai multe rapoarte și evaluări 40, ponderea statelor UE-13 în
volumul total al împrumuturilor acordate prin FEIS depășește ponderea economică
a acestora în Uniune, măsurată în funcție de PIB și de formarea brută de capital fix. În
fine, statele membre identificate ca având cele mai mari nevoi au primit un procent
mai mare de investiții decât „țările centrale” 41.

2.67. Ca răspuns la Raportul special al Curții privind FEIS42, Comisia și BEI au lansat

un studiu 43 care a identificat un decalaj între nevoile de investiții pe termen lung și
cererea de investiții – și, astfel, absorbția FEIS – în statele UE-13, din cauza diferitor
factori (structurali). Grupul BEI și Comisia au desfășurat acțiuni de conștientizare axate
pe țările UE-13 și au lansat inițiative de consolidare a capacităților și de consiliere 44.
Distribuția geografică este menționată și în fișa de program pentru 2021, în care se
precizează că „până la sfârșitul anului 2020 se vor pune în aplicare o serie de acțiuni
pentru îmbunătățirea acestei situații”.

40

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, iunie 2018, p. 46;
Independent Evaluation of the EFSI Regulation. Final Report, document elaborat de ICF în
colaborare cu parteneri externi, iunie 2018, p. 90.

41

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, iunie 2018.

42

Raportul special nr. 03/2019 al Curții de Conturi Europene: „Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS):este nevoie să se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes
deplin”, recomandarea 5.

43

A se vedea, de exemplu, fișele de program relevante aferente proiectului de buget pe 2021.

44

Comitetul director al FEIS (SB/32/2019), răspunsul la recomandarea nr. 5 formulată în urma
auditului Curții de Conturi Europene: „Îmbunătățirea distribuției geografice a investițiilor
sprijinite de FEIS”, 18 iulie 2019.
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Concluzii

2.68. Curtea concluzionează că programul este pe drumul cel bun pentru a-și

atinge țintele, în special pe cea de mobilizare a unor investiții în valoare de
500 de miliarde de euro. Estimările actuale arată că se va atinge efectul multiplicator
de 15x. Cu toate acestea, o serie de audituri și evaluări anterioare au arătat că, în
câteva situații, FEIS a sprijinit proiecte care ar fi putut fi finanțate din alte surse, deși cu
alte condiții de finanțare, și că, în unele cazuri, calculele privind efectul multiplicator au
supraevaluat acest efect. Comisia și BEI au recunoscut acest lucru și au luat măsuri
pentru a corecta și a îmbunătăți situația (a se vedea punctele 2.54-2.59).

2.69. Curtea a observat că indicatorii nu reflectă pe deplin ideea obiectivului

specific, și anume că investițiile BEI ar trebui să crească în ansamblul lor; de asemenea,
ea a constatat că nu sunt acoperite aspecte importante precum nivelul de risc și gradul
de penetrare a domeniilor-cheie (a se vedea punctele 2.50-2.53).

2.70. S-a constatat o problemă de distribuție geografică între statele UE-15 și

statele UE-13, însă, în termeni relativi, sprijinul acordat țărilor UE-13 depășește
ponderea economică a acestora în Uniune, iar finanțarea a fost direcționată, într-o
măsură importantă, către statele membre care au fost mai puternic afectate de criză
(a se vedea punctele 2.65-2.67).

2.71. Gestionarea programului s-a dovedit a fi flexibilă, adaptându-se și

îmbunătățindu-se pe parcurs. Pe măsură ce a crescut expunerea financiară, s-a
acumulat, progresiv, o rezervă de lichiditate. Acest lucru permite să se răspundă atunci
când se înregistrează cereri de executare a garanției, fără ca bugetul UE să fie afectat.
Între timp, aceste fonduri au fost gestionate cu prudență (a se vedea punctul 2.64).
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Anexe
Anexa 2.1 Obiectivele programului Orizont 2020 și ale FEIS
Orizont 2020
OBIECTIVE GENERALE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OG1

Construirea unei societăți și
a unei economii bazate pe
cunoaștere și inovare în
întreaga Uniune, contribuind
în același timp la dezvoltarea
durabilă

-

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

Da

OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OS1

Excelența științifică – Consiliul
European pentru Cercetare
(CEC) – consolidarea
cercetării de frontieră

Consiliul
European
pentru
Cercetare (CEC)

Da

OS2

Excelența științifică –
tehnologii viitoare și
emergente – consolidarea
cercetării în domeniul
tehnologiilor viitoare și
emergente

Tehnologii
viitoare și
emergente

Nu

OS3

Excelența științifică –
Acțiunile Marie SkłodowskaCurie – consolidarea
competențelor, a formării și
a dezvoltării carierei

Acțiunile Marie
Curie

Da

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OS4

Excelența științifică –
Infrastructuri de cercetare –
consolidarea infrastructurilor
europene de cercetare,
inclusiv a infrastructurilor
electronice

Infrastructuri
de cercetare

Nu

OS5

Poziția de lider în sectorul
industrial – consolidarea
poziției de lider a Europei în
sectorul industrial prin
cercetare, dezvoltare
tehnologică, demonstrație și
inovare în ceea ce privește
următoarele tehnologii
generice și tehnologii
industriale (tehnologiile
informației și comunicațiilor,
nanotehnologiile, materialele
avansate, biotehnologia,
producție și procesare
avansate și spațiul)

Poziția de lider
în tehnologii
generice și
tehnologii
industriale

Da

OS6

Poziția de lider în sectorul
industrial – ameliorarea
accesului la finanțarea de risc
pentru investițiile în cercetare
și în inovare

Accesul la
finanțarea de
risc

Nu

OS7

Poziția de lider în sectorul
industrial – stimularea
inovării în IMM-uri

Inovarea în
cadrul IMMurilor

Da

OS8

Provocări societale –
ameliorarea sănătății și
a bunăstării pe tot parcursul
vieții, pentru toți

Sănătate,
schimbări
demografice și
bunăstare

Da

OS9

Provocări societale –
asigurarea unor cantități
suficiente de alimente sigure,
sănătoase și de înaltă calitate,

Securitate
alimentară,
agricultura
sustenabilă,

Nu

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI
precum și de alte bioproduse,
prin dezvoltarea unor sisteme
de producție primară
productive, durabile și
eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor,
stimulând serviciile
ecosistemice aferente și
refacerea biodiversității,
alături de lanțuri de
aprovizionare, prelucrare și
comercializare competitive și
cu emisii reduse de dioxid de
carbon

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

cercetarea
marină și
maritimă și
bioeconomia

OS10

Provocări societale –
realizarea tranziției către un
sistem energetic fiabil,
accesibil ca preț, acceptat la
nivel public, durabil și
competitiv, care să
urmărească reducerea
dependenței de combustibilii
fosili în condițiile unor
resurse din ce în ce mai
puține, ale unor nevoi de
energie tot mai mari, precum
și ale existenței schimbărilor
climatice

Surse de
energie sigure,
ecologice și
eficiente

Da

OS11

Provocări societale – un
sistem european de transport
eficient din punctul de vedere
al resurselor, care respectă
clima și mediul, sigur și fără
sincope, în beneficiul tuturor
cetățenilor, al economiei și al
societății

Transporturi
inteligente,
ecologice și
integrate

Nu

OS12

Provocări societale –
o economie și o societate în

Combaterea
schimbărilor

Nu
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI
care resursele – și apa – sunt
utilizate în mod eficient și
care sunt rezistente la
schimbările climatice,
protejarea și gestionarea
durabilă a resurselor naturale
și a ecosistemelor, precum și
aprovizionarea durabilă cu
materii prime și utilizarea
durabilă a acestora, pentru
a veni în întâmpinarea
necesităților unei populații
globale în creștere, în limitele
sustenabile ale resurselor
naturale și ecosistemelor
planetei

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

climatice,
utilizarea
eficientă
a resurselor și
materii prime

OS13

Provocări societale –
promovarea unei mai bune
înțelegeri a Europei, oferirea
unor soluții și sprijinirea
societăților europene
favorabile incluziunii,
inovatoare și reflexive, în
contextul unor transformări
fără precedent și al unor
interdependențe globale din
ce în ce mai accentuate

Europa într-o
lume în
schimbare:
societăți
favorabile
incluziunii,
inovatoare și
reflexive

Nu

OS14

Provocări societale –
promovarea unor societăți
europene sigure în contextul
unor transformări fără
precedent și al unor
interdependențe și
amenințări globale din ce în
ce mai accentuate,
consolidând în același timp
cultura europeană a libertății
și justiției

Societăți sigure
– protecția
libertății și
a securității
Europei și
a cetățenilor săi

Nu
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OS15

Răspândirea excelenței și
extinderea participării –
valorificarea pe deplin
a potențialului rezervei de
talente a Europei și
asigurarea atât a maximizării,
cât și a distribuirii pe scară
largă a beneficiilor unei
economii bazate pe inovare în
întreaga Uniune, în
conformitate cu principiul
excelenței

Extinderea
participării

Nu

OS16

Știință cu și pentru societate
– edificarea unei cooperări
efective între știință și
societate, recrutarea de
talente noi pentru știință și
asocierea excelenței științifice
cu conștientizarea și
responsabilitatea socială

Știință cu și
pentru
societate

Nu

OS17

Activitățile nenucleare directe
ale Centrului Comun de
Cercetare – furnizarea de
asistență științifică și tehnică
adaptată necesităților
clienților pentru politicile
Uniunii, răspunzând,
totodată, în mod flexibil
noilor cerințe în materie de
politici

Centrul Comun
de Cercetare
(JRC)

Nu

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OS18

Institutul European de
Inovare și Tehnologie –
integrarea triunghiului
cunoașterii – învățământ
superior, cercetare și inovare,
pentru consolidarea
capacității de inovare a
Uniunii și abordarea
provocărilor societale

Institutul
European de
Inovare și
Tehnologie
(EIT)

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

Nu

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program pentru proiectul de buget pe 2021.
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FEIS
OBIECTIVE GENERALE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OG1

Sprijinirea investițiilor în
favoarea creșterii economice
care respectă prioritățile
Uniunii, în special în
următoarele domenii: (a)
cercetare, dezvoltare și
inovare; (b) dezvoltarea
sectorului energetic în
conformitate cu prioritățile
uniunii energetice; (c)
dezvoltarea infrastructurii de
transport și echipamente și
tehnologii inovatoare pentru
transport; (d) furnizarea, prin
intermediul FEI și al BEI, de
sprijin financiar pentru
entități cu până la 3 000 de
angajați, cu un accent
deosebit pe IMM-uri și
întreprinderi mici cu
capitalizare medie; (e)
dezvoltarea și aplicarea
tehnologiilor informației și
comunicațiilor; (f) mediul și
utilizarea eficientă
a resurselor; (g) capitalul
uman, cultura și sănătatea;
(h) agricultura, pescuitul,
acvacultura și (i) în cazul
regiunilor mai puțin
dezvoltate și al regiunilor în
tranziție, alte industrii și
servicii eligibile pentru sprijin
din partea BEI.

Sprijinirea
investițiilor în
favoarea
creșterii
economice care
respectă
prioritățile
Uniunii, în
domeniile
prioritare

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

Da
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ
UTILIZATĂ ÎN
PREZENTUL
CAPITOL

OS1

Creșterea volumului
operațiunilor de finanțare și
de investiții ale Băncii
Europene de Investiții (BEI) în
domeniile prioritare

Creșterea
volumului
operațiunilor BEI

Da

OS2

Creșterea volumului finanțării
din partea Fondului European
de Investiții (FEI) pentru
întreprinderile mici și mijlocii

(Acest obiectiv
fuzionează cu
OS1 și devine
caduc)

Nu

OS3

Furnizarea de sprijin
consultativ, în vederea
identificării, pregătirii și
dezvoltării proiectelor de
investiții, unor contrapărți
publice și private, fără să
existe neapărat o legătură cu
operațiunile FEIS prin
intermediul Platformei
europene de consiliere în
materie de investiții (EIAH)

Furnizarea de
sprijin
consultativ

Nu

OS4

Crearea unui portal web
disponibil publicului, cu
ajutorul căruia promotorii de
proiecte din UE să își poată
spori vizibilitatea proiectelor
în rândul investitorilor
internaționali potențiali

Crearea unui
portal web

Nu

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Capitolul 3
Coeziune economică, socială și teritorială

89

Cuprins
Puncte

Introducere
Sfera și abordarea

3.1.
3.2.-3.6.

FEDR și Fondul de coeziune

3.7.-3.66.

FEDR și Fondul de coeziune: scop și funcționare

3.7.-3.10.

Informații publicate cu privire la performanță

3.11.-3.17.

Evaluarea performanței FEDR și a Fondului de coeziune pe
baza informațiilor publicate cu privire la performanță

3.18.-3.58.

Observații generale

3.18.-3.24.

Țintele stabilite de Strategia Europa 2020 și examinarea intermediară
a performanței

3.23.-3.24.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon

3.25.-3.32.

Fondurile UE necesare pentru atingerea obiectivelor în materie de
climă și energie există, dar raportul lor cost-eficacitate este dificil
de stabilit

3.27.-3.30.

Finanțarea din partea UE nu este întotdeauna utilizată cu eficacitate
pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de climă

3.31.-3.32.

Conservarea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente
a resurselor

3.33.-3.40.

Datele calitative arată progrese inegale

3.35.-3.37.

Probleme legate de performanță în cadrul proiectelor și al
programelor de mediu

3.38.-3.40.

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor
din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

3.41.-3.52.

Informațiile referitoare la performanță indică durate mai scurte de
călătorie datorită proiectelor rutiere, dar nu există o tendință clară
către moduri de transport mai durabile

3.44.-3.46.

Există riscul ca obiectivele strategice să nu fie atinse

3.47.-3.49.

Analizele cost-beneficiu nu sunt utilizate pe scară largă ca instrument
pentru îmbunătățirea procesului decizional

3.50.-3.52.

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

3.53.-3.58.
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Informații suplimentare cu privire la performanță

3.55.-3.58.

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire la
performanță

3.59.-3.61.

Concluzii

3.62.-3.66.

Anexă
Anexa 3.1 Obiectivele aferente FEDR și Fondului de coeziune
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Introducere
3.1. Cheltuielile din cadrul subrubricii 1b din CFM se concentrează pe reducerea

decalajelor de dezvoltare dintre diferitele state membre și regiuni din UE, precum și pe
consolidarea competitivității tuturor regiunilor. Cheltuielile totale prevăzute la această
subrubrică în perioada 2014-2020 se ridică la 371,4 miliarde de euro (în prețuri
curente), reprezentând 34 % din totalitatea CFM. Figura 3.1 arată că, la sfârșitul
exercițiului 2019, plățile se ridicau la 139,7 miliarde de euro.

Figura 3.1 – Coeziune economică, socială și teritorială: plățile din
perioada 2014-2019 corespunzătoare angajamentelor din CFM actual, ca
procent din plățile din cadrul CFM pentru toate rubricile și defalcare
Coeziune
139,7
(22,0 %)

(miliarde de euro)

FEDR
71,3 (51,1 %)

635,9
mld. de
euro

Fondul de coeziune
29,2 (20,9 %)
FSE
37,6 (26,9 %)
FEAD
1,5 (1,1 %)

Notă: este posibil ca totalurile să nu corespundă cu suma procentelor, din cauza rotunjirilor.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

92

Sfera și abordarea
3.2. Metodologia utilizată pentru elaborarea acestui capitol este descrisă în
apendice.

3.3. Dintre cele patru programe acoperite de coeziunea economică, socială și

teritorială, Curtea a selectat două: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și
Fondul de coeziune, care reprezintă împreună 72 % din plățile efectuate pentru
această subrubrică din CFM (a se vedea figura 3.1).

3.4. Anexa 3.1 enumeră toate obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune și le

evidențiază pe cele selectate de Curte pentru a fi examinate în cadrul acestui capitol. În
total, au fost selectate un obiectiv specific pentru FEDR și trei obiective comune pentru
FEDR și Fondul de coeziune.

3.5. Acest capitol se bazează în mare parte pe o analiză a informațiilor puse la

dispoziție de Comisie, completată cu constatări rezultate în urma rapoartelor de audit
și a documentelor de analiză ale Curții, după caz. Textul conține trimiteri la sursele
utilizate.

3.6. Prezentul capitol se concentrează asupra performanței FEDR și a Fondului de

coeziune în această perioadă a CFM, până la sfârșitul anului 2019. Având în vedere
perioada lungă de implementare, precum și natura multianuală a programelor din
domeniul coeziunii, Curtea s-a bazat pe date relevante din anii anteriori, provenite, de
exemplu, din evaluări ale Comisiei și din propriile rapoarte de audit și documente de
analiză ale Curții.
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FEDR și Fondul de coeziune
FEDR și Fondul de coeziune: scop și funcționare

3.7. Prezentul capitol acoperă performanța a două mari fonduri structurale și de

investiții europene (fonduri ESI): FEDR și Fondul de coeziune. Aceste două fonduri
sprijină politica de coeziune economică, socială și teritorială europeană a UE (denumită
pe scurt „politica de coeziune a UE”), care are ca obiectiv consolidarea coeziunii
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, prin reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre diferitele regiuni. Figura 3.2 prezintă o imagine de ansamblu
a principalelor elemente ale FEDR și ale Fondului de coeziune.

3.8. FEDR acoperă toate statele membre și se concentrează asupra mai multor

domenii prioritare, cum ar fi inovarea și cercetarea, sprijinul pentru întreprinderile mici
și mijlocii (IMM-uri) și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În 2019,
Comisia a alocat 31,1 miliarde de euro din bugetul FEDR. Fondul de coeziune oferă
sprijin statelor membre 1 al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai
mic de 90 % din media UE. Fondul de coeziune finanțează în principal proiecte legate
de mediu și de rețelele transeuropene de transport. Alocarea bugetară pentru acest
fond în 2019 a fost de 11,5 miliarde de euro.

3.9. Gestiunea celor două fonduri este partajată între Comisie și statele membre.
Atât FEDR, cât și Fondul de coeziune sunt implementate prin intermediul unor
programe operaționale elaborate de statele membre și aprobate de Comisie.

1

Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Portugalia, România, Slovenia și Slovacia. Spania a fost eligibilă pentru sprijin tranzitoriu
acordat din Fondul de coeziune în cursul perioadei de programare 2007-2013.
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3.10. Politica de coeziune a UE are 11 obiective tematice. Acest capitol se

concentrează pe patru dintre ele (punctul 3.4); primele trei sunt legate de ambele
fonduri, iar ultimul privește numai FEDR:
o

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

o

conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

o

promovarea sistemelor de transport durabile și ameliorarea infrastructurilor
rețelelor;

o

îmbunătățirea competitivității IMM-urilor.
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Figura 3.2 – Prezentare de ansamblu a FEDR și a Fondului de coeziune
Nevoi

Context și factori externi

FEDR: Reducerea decalajelor dintre
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor
regiuni și reducerea rămânerii în
urmă a regiunilor celor mai
defavorizate

Contextul de la nivelul UE
• Strategia UE (de ex., Europa 2020)
• Guvernanța economică
europeană (de ex., recomandările
specifice fiecărei țări din cadrul
semestrului european)
• Politicile UE (de ex., cele privind
clima, energia, aderarea și
vecinătatea etc.)
• Coerența politicii cu alte
instrumente ale UE (de ex., FEIS,
MIE)
• Simplificarea sprijinului și
flexibilitate în abordarea nevoilor
emergente

Fondul de coeziune: Reducerea
disparităților economice și sociale și
promovarea dezvoltării durabile în
domeniul mediului și în acela al
rețelelor transeuropene de
infrastructură a transporturilor

Obiective
Obiectivul general al FEDR/Fondului
de coeziune: de a reduce disparitățile
dintre nivelurile de dezvoltare
existente în diverse regiuni, în special în
cazul zonelor defavorizate, și de a
contribui la atingerea țintelor stabilite
în Strategia Europa 2020
Obiectivele specifice (OS) acoperite în
acest capitol sunt:
• OS 3: Îmbunătățirea competitivității
IMM-urilor
• OS 4: Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon în toate
sectoarele*
• OS 6: Conservarea și protejarea
mediului și promovarea utilizării
eficiente a resurselor*
• OS 7: Promovarea sistemelor de
transport durabile și eliminarea
blocajelor din cadrul
infrastructurilor rețelelor majore*
* Aplicabil atât FEDR, cât și Fondului de coeziune

Resurse

Alți factori externi
• Situația de la nivel mondial pe
plan financiar, economic și sanitar
• Globalizarea
• Obiectivele de dezvoltare durabilă

Procese
Metoda de gestiune
Gestiune partajată
Părți implicate
Comisia (DG REGIO), autoritatea de
management, autoritatea de
certificare, autoritatea de audit,
comitetul de monitorizare

Exemple
•

OS 3: Sprijin pentru întreprinderi
sub formă de granturi sau servicii
de consultanță

•

OS 4: Investiții în sursele
regenerabile de energie cum ar fi
parcurile eoliene și pentru
instalarea de panouri fotovoltaice
în gospodării

Rata de cofinanțare pentru FEDR și
pentru Fondul de coeziune variază între
50 % și 85 %.

•

OS 6: Investiții în stații de epurare
a apelor uzate

Sursă: platforma de date deschise din domeniul
coeziunii

•

OS 7: Investiții în proiecte de
transport TEN-T

Fonduri UE bugetate pentru 2014-2020
pentru:
• OS 3: 37,1 miliarde de euro
• OS 4: 38,7 miliarde de euro
• OS 6: 34,7 miliarde de euro
• OS 7: 56,7 miliarde de euro

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Exemple
•

OS 3: Creșterea ratei de
ocupare a forței de muncă

•

OS 4: Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră

•

OS 6: Reducerea probabilității și
a consecințelor inundațiilor și
incendiilor de pădure

•

OS 7: Scurtarea timpilor de
călătorie, creșterea siguranței și
a calității deplasărilor

Contextul de la nivelul statelor
membre
• Situația economică și politică
• Disparitățile între regiuni
• Cooperarea interregională
• Prioritățile și strategiile statului
membru
• Capacitatea administrativă
• Participarea cetățenilor la
elaborarea politicilor

Activități
Fonduri UE bugetate pentru 2014-2020:
FEDR: 199,1 miliarde de euro
Fondul de coeziune: 62,2 miliarde de
euro

Efecte preconizate

Resurse/realizări preconizate
Exemple
•

OS 3: Investiții private
combinate cu sprijinul public
pentru întreprinderi

•

OS 4: Numărul de gospodării și
clădiri publice cu o clasificare
mai bună a consumului de
energie

•

OS 6: Populație suplimentară
care beneficiază de o mai bună
epurare a apelor uzate

•

OS 7: Linii ferate
noi/reconstruite/modernizate
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Informații publicate cu privire la performanță

3.11. Pe lângă informațiile anuale cu privire la performanță prezentate în raportul

anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, în fișele de program și în
raportul anual de activitate (a se vedea punctul 1.3), Comisia publică la fiecare trei ani
un raport privind coeziunea, în care se apleacă asupra progreselor înregistrate în
vederea realizării obiectivului de politică reprezentat de coeziunea economică, socială
și teritorială 2. În conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC),
Comisia publică și rapoarte anuale de sinteză, care se bazează pe rapoartele anuale ale
statelor membre cu privire la implementare, în alternanță cu rapoarte strategice în
2017 și în 2019.

3.12. Pentru a măsura performanța în mod uniform la nivelul programelor

operaționale, legislația prevede indicatori financiari, indicatori de realizare și indicatori
de rezultat 3. Comisia raportează cu privire la 72 de indicatori în fișele de program, care
sunt anuale. De asemenea, pentru a raporta cu privire la indicatorii comuni aferenți
programelor operaționale, ea utilizează o platformă de date deschise (o bază de date
publică, în care sunt agregate în mod continuu informații privind situația financiară și
realizările fondurilor ESI din perioada 2014-2020). În plus, statele membre și-au definit
indicatori proprii specifici programelor operaționale. Prin natura lor, aceștia nu pot fi
agregați la nivelul de ansamblu al UE. Pentru perioada de programare 2014-2020,
programele operaționale aferente FEDR și Fondului de coeziune fac referire la
aproximativ 13 000 de indicatori specifici utilizați pentru monitorizare, jumătate dintre
aceștia fiind indicatori comuni și jumătate indicatori specifici programelor.

2

Cel mai recent raport este Cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și
teritorială din 2017.

3

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 320) prevede la articolul 27 trei
tipuri de indicatori: (a) indicatori financiari referitori la cheltuielile alocate; (b) indicatori de
realizare referitori la operațiunile care primesc contribuții; (c) indicatori de rezultat
referitori la prioritatea în cauză.
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3.13. Informațiile furnizate de acești indicatori sunt completate cu rezultatele mai

multor evaluări și studii care analizează rezultatele perioadei 2007-2013 și primele
etape ale programării și implementării programelor din cadrul politicii de coeziune
pentru perioada 2014-2020. Evaluările ex post sunt concepute pentru a permite
Comisiei să țină seama de învățămintele desprinse atunci când planifică viitoarele
programe. Or, așa cum reiese din figura 3.3, având în vedere momentul publicării
acestor evaluări, învățămintele respective sosesc prea târziu pentru a avea un impact
asupra perioadei curente de programare sau asupra celei viitoare. De exemplu,
rezultatele evaluărilor ex post care vizează perioada 2014-2020 sunt așteptate pentru
sfârșitul anului 2025, așa cum se prevede în RDC. La acel moment, perioada de
programare 2021-2027 va fi deja în cel de al cincilea an al său, iar propunerile
legislative ale Comisiei pentru perioada de după 2027 vor fi probabil într-un stadiu
foarte avansat 4.

Figura 3.3 – Calendarul și perioada acoperită de principalele evaluări
CFM
2014-2020

CFM
2007-2013
2008

2010

2012

Perioada acoperită

2015

2017

CFM
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicare
Evaluare ex post (14 pachete de lucru)
Evaluarea ex post a proiectelor
majore din domeniul transporturilor
Evaluări în curs ale programelor
operaționale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

4

Documentul de informare al Curții de Conturi Europene intitulat „Asigurarea performanței
în domeniul coeziunii”, 2019, punctele 110 și 113, care citează evaluarea ex post realizată
de Comisie cu privire la programele din cadrul politicii de coeziune 2007-2013, cu accent pe
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de
coeziune, pachetul de lucru 12 intitulat „Delivery system”.

98

3.14. Pentru perioada 2007-2013, a fost efectuată o evaluare ex post a

FEDR/Fondului de coeziune 5. Deși a fost concepută pentru a furniza o concluzie cu
privire la impactul general al programelor și a permis formularea unor concluzii
calitative de ordin general, această evaluare nu a tras o concluzie cu privire la
îndeplinirea obiectivelor sau a țintelor. De asemenea, ea nu a analizat în mod
sistematic sinergiile dintre finanțarea pusă la dispoziție prin FEDR/Fondul de coeziune
și punerea în aplicare a politicilor sectoriale ale UE, analiză care ar fi contribuit la
evidențierea contribuțiilor politicii de coeziune la realizarea obiectivelor strategice ale
Strategiei Europa 2020.

3.15. Legislația pentru perioada 2014-2020 nu prevede evaluări intermediare ale

FEDR și ale Fondului de coeziune la nivelul UE. În schimb, statele membre au obligația
de a elabora un plan de evaluare și de a efectua cel puțin o evaluare a impactului per
axă prioritară din programele lor operaționale.

3.16. În secțiunile următoare, Curtea examinează mai întâi informațiile referitoare

la performanță disponibile la nivelul celor două fonduri pe care a ales să se
concentreze în cadrul acestui capitol, și anume FEDR și Fondul de coeziune. Urmează
apoi mai multe detalii cu privire la aspecte legate de performanță pentru cele patru
obiective tematice selectate (punctul 3.10). În toate cazurile, este prezentată mai întâi
o analiză a indicatorilor utilizați pentru monitorizare, care este completată cu
informații suplimentare, în funcție de disponibilitatea lor. În fine, Curtea prezintă
rezultatele în materie de performanță obținute în urma examinării pe care a realizat-o
cu privire la un eșantion de proiecte ca parte a activității sale în vederea declarației de
asigurare pentru 2019. Atunci când se analizează performanța, trebuie să se țină
seama de trei factori importanți:
(1) în cadrul politicii de coeziune, caracterizată de proiecte de infrastructură de mare
anvergură, poate exista un decalaj de timp între demararea programului, punerea
în aplicare și obținerea realizărilor și a rezultatelor. Progresele nu sunt preconizate
a fi liniare pe parcursul perioadei de programare și, adesea, este posibil ca
efectele să nu se materializeze decât după mai mulți ani de la încheierea acesteia.
De asemenea, este probabil ca progresele să fie afectate de nivelurile relativ
scăzute de execuție observate în cazul politicii de coeziune în comparație cu restul
bugetului UE. Acești factori, alături de faptul că cele mai recente date disponibile
se referă la sfârșitul anului 2018 pentru o perioadă de punere în aplicare care

5

SWD(2016) 318 final, Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13.
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durează până la sfârșitul anului 2023, îngreunează în această etapă formularea
unei concluzii cu privire la realizarea obiectivelor;
(2) obiectivele politicii de coeziune, cum ar fi cele legate de ratele de ocupare a forței
de muncă, de dezvoltarea economică, de climă și de energie, sunt puternic
influențate de o gamă largă de factori externi, din Europa și din întreaga lume. În
multe state membre, finanțarea în cadrul politicii de coeziune reprezintă, de
regulă, o mică parte din fondurile alocate acestor chestiuni și, prin urmare, poate
avea doar un impact foarte limitat asupra progreselor înregistrate de aceste state
membre în direcția îndeplinirii obiectivelor respective;
(3) UE dispune de o serie de instrumente de politică pentru îndeplinirea obiectivelor
sale de înalt nivel din cadrul politicii de coeziune. FEDR și Fondul de coeziune fac
parte din aceste instrumente. Există, de asemenea, alte fonduri și inițiative
legislative concepute pentru a aborda obiectivele. Adesea, nu este posibil să se
facă distincție între efectele pe care le au diferitele instrumente de politică asupra
progreselor în direcția îndeplinirii obiectivelor.

3.17. Un alt aspect care trebuie subliniat este acela că, deși Curtea a examinat

aspecte legate de performanța anumitor proiecte ca parte a activității desfășurate în
vederea declarației de asigurare (punctele 3.59-3.61), informațiile privind performanța
raportate de Comisie – indicatorii și evaluările, de exemplu – nu au fost auditate de
Curte.

Evaluarea performanței FEDR și a Fondului de coeziune pe baza
informațiilor publicate cu privire la performanță
Observații generale

3.18. Figura 3.4 prezintă o imagine de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți

FEDR și Fondului de coeziune incluși în fișele de program. Figura 3.5 prezintă indicatorii
referitori la obiectivul general al FEDR și al Fondului de coeziune. O prezentare de
ansamblu mai detaliată per obiectiv specific se regăsește în figura 3.6, în figura 3.7, în
figura 3.8 și în figura 3.9.
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3.19. La punctul 1.24 sunt discutate câteva limitări generale6 care se aplică la

interpretarea acestor indicatori. În special, evaluarea prin care Curtea urmărește să
stabilească dacă un anumit indicator este „pe drumul cel bun” se referă la
probabilitatea ca acesta să își atingă ținta. Această evaluare nu ia în considerare dacă și
în ce mod un anumit indicator este legat de acțiunile și de obiectivele FEDR și ale
Fondului de coeziune sau dacă valoarea-țintă stabilită pentru indicatorul respectiv este
suficient de ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un prim pas în analizarea
performanței FEDR și a Fondului de coeziune. Curtea nu a auditat nici fiabilitatea
datelor subiacente, dar acest aspect este discutat în capitolul 1 (a se vedea
punctele 1.13-1.23).

3.20. În total, există 72 de indicatori. Dintre aceștia, 9 – legați de obiectivul general

al FEDR și al Fondului de coeziune – sunt indicatori ai Eurostat, inclusiv 5 indicatori
utilizați exclusiv pentru FEDR și 4 indicatori comuni celor două programe. Restul de
63 de indicatori (45 legați de FEDR și 18 legați de Fondul de coeziune) se bazează pe
indicatori comuni utilizați de programele operaționale ale statelor membre. Aceștia
reflectă datele disponibile la sfârșitul anului 2018 (datele pentru 2019 nu vor fi
disponibile înainte de 2021). Analiza Curții arată că doar puțin peste o treime dintre
indicatori sunt pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă și că aproximativ
jumătate din indicatori nu sunt pe drumul cel bun 7. În ceea ce privește restul
indicatorilor, nu a fost posibil să se ajungă la o concluzie. Dintre cei 9 indicatori legați
de obiectivele generale, doar 2 sunt pe drumul cel bun. Pentru aproximativ o treime
dintre indicatori, a fost stabilită o valoare intermediară pentru 2018. Majoritatea
acestor valori intermediare (70 %) fie au fost realizate, fie vor fi realizate probabil în
curând.

6

A se vedea și punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.

7

A se vedea punctul 1.25 pentru mai multe detalii cu privire la modul în care Curtea
a evaluat progresele indicatorilor.
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Figura 3.4 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor din domeniul
coeziunii

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea‐țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea‐țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a‐și atinge
valoarea‐țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Figura 3.5 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivele
generale ale FEDR și ale Fondului de coeziune

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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3.21. În ansamblu, marea majoritate a indicatorilor sunt indicatori de realizare,

restul fiind indicatori de rezultat sau indicatori de impact (a se vedea figura 3.4). În
total, 40 % dintre indicatorii de realizare sunt pe drumul cel bun. În cazul indicatorilor
de rezultat și al celor de impact, această proporție este de 10 %. S-a observat că o serie
de valori-țintă au fost reduse în comparație cu valorile stabilite inițial (a se vedea
punctele 3.26, 3.34 și 3.42). Curtea a lansat un audit privind eficacitatea funcționării
cadrului de performanță instituit de Comisie, inclusiv a proceselor de stabilire,
aprobare și modificare a valorilor-țintă, și intenționează să publice rezultatele acestui
audit în 2021.

3.22. În „Analiza performanței programelor” (anexată la Raportul anual pentru

2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE), Comisia prezintă previziuni
pentru unii dintre acești indicatori. Aceste previziuni se bazează pe informații raportate
anual de către autoritățile responsabile de programe și se referă la realizările
preconizate ale unor proiecte selectate aflate în curs de desfășurare, dar nefinalizate
încă. Prin natura lor, astfel de previziuni prezintă o imagine mai pozitivă decât datele
referitoare la realizările efectiv obținute 8.
Țintele stabilite de Strategia Europa 2020 și examinarea intermediară a performanței

3.23. Europa 2020 este strategia UE la nivel înalt care acoperă perioada 2010-2020.

Pentru perioada 2014-2020, Comisia a definit nouă indicatori de măsurare
a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor acestei strategii, în
următoarele domenii: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbări
climatice și energie, educație, precum și sărăcie și excluziune socială 9. Potrivit
Comisiei 10, datele pe 2018 arată că este probabil ca țintele în materie de ocupare
a forței de muncă și de educație să fie atinse, în timp ce progresele înregistrate în ceea
ce privește cercetarea și dezvoltarea, precum și sărăcia și incluziunea socială nu sunt
suficiente și este puțin probabil ca țintele să fie atinse.

8

Comisia Europeană, Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța
bugetului UE, anexa 1 („Analiza performanței programelor”), iunie 2020.

9

Mai multe detalii cu privire la această grupare pot fi găsite la adresa
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Comisia Europeană, Eurostat, 2019, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support
the Europe 2020 strategy.
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3.24. În decembrie 2019, Comisia a realizat o examinare intermediară

a performanțelor programelor operaționale 11, pe baza rapoartelor anuale de
implementare pentru 2018 ale statelor membre. Scopul acestei examinări era de a se
stabili în ce măsură fiecare program operațional specific a atins obiectivele de etapă
stabilite și dacă putea fi deblocată rezerva de performanță de 6 %12. Concluzia
examinării 13 a fost că prioritățile pentru care performanța a fost considerată
satisfăcătoare reprezentau 82 % din totalul rezervei de performanță. În raportul său
anual de activitate pe 2019, DG REGIO a raportat că peste 80 % dintre programele
operaționale au fost evaluate ca fiind „bune” sau „acceptabile”. Restul de 41 de
programe erau „în dificultate” și DG REGIO le-a plasat sub o monitorizare atentă 14.
Curtea nu a auditat în contextul prezentului raport examinarea realizată de Comisie,
dar aceasta va fi avută în vedere în cadrul auditului menționat la sfârșitul
punctului 3.20.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon

3.25. Figura 3.6 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de

program care sunt legați de obiectivul de sprijinire a trecerii la o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.

3.26. Un singur indicator din acest domeniu este pe drumul cel bun către atingerea

valorii sale țintă: „Numărul de gospodării cu clasificare îmbunătățită în materie de
consum de energie” (pentru FEDR) este cu 35 % mai mare decât valoarea intermediară
stabilită pentru 2018. Ceilalți nouă indicatori nu se află pe drumul cel bun, chiar dacă,
pentru șapte dintre aceștia, statele membre, cu aprobarea Comisiei, au redus valoareațintă stabilită pentru 2023.

11

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (JO L 347, 20.12.2013,
p. 320).

12

Comisia Europeană, DG REGIO, Raportul anual de activitate pe 2019, iunie 2020.

13

Comisia Europeană, Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța
bugetului UE, iunie 2020.

14

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG REGIO (Comisia Europeană) precizează că
această evaluare se bazează pe o metodologie elaborată de DG REGIO pentru analizarea
performanței programelor pe baza evaluării rapoartelor anuale de implementare și
a riscului de dezangajare pentru fiecare program operațional în parte.
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Figura 3.6 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă respective?
Da
Nu
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Indicatori legați de „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon”
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Fondurile UE necesare pentru atingerea obiectivelor în materie de climă și energie
există, dar raportul lor cost-eficacitate este dificil de stabilit

3.27. Pentru a atinge obiectivele UE pentru 2020 și pentru 2030 privind clima și

energia, Comisia s-a angajat să cheltuiască pentru acțiunile climatice, între 2014 și
2020, cel puțin un euro din cinci din bugetul său. Normele aplicabile FEDR15 impun ca
un anumit volum din resursele naționale provenite din FEDR să fie direcționat către
proiecte din domeniul economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon: 20 % în
regiunile mai dezvoltate, 15 % în regiunile de tranziție și 12 % în regiunile mai puțin
dezvoltate.

3.28. Potrivit Comisiei, statele membre au depășit cu mult acest raport minim de

un euro din cinci, o sumă de 40 de miliarde de euro din FEDR și din Fondul de coeziune
fiind programată să fie investită în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
perioada 2014-2020. Această cifră este de două ori mai mare decât suma cheltuită în
perioada de finanțare anterioară pentru domeniul respectiv 16. În raportul său special
referitor la acest subiect 17, Curtea a confirmat că obiectivul de un euro din cinci
a condus la o finanțare mai importantă și mai bine direcționată către acțiunile în
domeniul climatic în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune. Ca răspuns la pandemia de
COVID-19, UE a introdus măsuri de creștere a flexibilității de care dispun statele
membre în utilizarea fondurilor ESI18. De exemplu, s-a acordat o derogare de la cerința
alocării unei proporții fixe din fondurile ESI pentru anumite teme esențiale 19. Or,

15

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

16

Comisia Europeană, site-ul DG REGIO,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

Raportul special nr. 31/2016 al Curții de Conturi Europene: „Cel puțin un euro din cinci din
bugetul UE ar trebui să fie cheltuit pentru acțiuni în domeniul climatic: există activități
ambițioase în curs de desfășurare în acest sens, dar există un risc serios de a nu se reuși
atingerea acestui obiectiv”.

18

Regulamentul (UE) 2020/558 (JO L 130, 24.4.2020, p. 1).

19

Articolul 25a alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/558 (JO L 130, 24.4.2020, p. 1).
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flexibilitatea oferită de propunere poate afecta capacitatea UE de a atinge obiectivele
stabilite inițial în programele operaționale 20.

3.29. Buna gestiune financiară nu se limitează la simpla cheltuire a banilor. Comisia

a emis orientări vizând îmbunătățirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor,
inclusiv cu privire la raportul cost-eficacitate al acestor investiții. În raportul său special
referitor la eficiența energetică a clădirilor 21, Curtea a prezentat exemple de bune
practici: utilizarea instrumentelor financiare combinate cu granturi și adaptarea
nivelului ratei ajutorului pentru a spori efectul de pârghie al finanțării private și pentru
a reduce riscul de apariție a efectului de balast (deadweight). Este însă dificil să se
stabilească dacă aceste fonduri au fost utilizate într-un mod eficace în raport cu
costurile.

3.30. Caseta 3.1 prezintă alte probleme legate de raportul cost-eficacitate

semnalate de Curte în rapoartele sale speciale.

20

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.

21

Raportul special nr. 11/2020 al Curții de Conturi Europene: „Eficiența energetică a clădirilor:
este în continuare necesar să se pună un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate”.
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Caseta 3.1
Probleme semnalate de Curtea de Conturi Europeană cu privire la
raportul cost-eficacitate al măsurilor luate în vederea atingerii
obiectivelor în materie de climă și energie
Primele scheme de sprijin pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare au
beneficiat de subvenții excesive, finanțate prin creșterea prețurilor la energie
electrică și/sau a deficitelor publice 22.
Lipsa cooperării interregionale și a schimburilor de experiență. De exemplu, din
cauza fragmentării pieței interne a energiei, există întârzieri în ceea ce privește
investițiile în rețea, inclusiv în infrastructura de interconectare. Acest lucru
împiedică implementarea surselor regenerabile de energie și dezvoltarea de
sinergii între statele membre 23.
Chiar dacă majoritatea statelor membre auditate au recurs la analize costbeneficiu și la modele pentru a concepe proiectele, sunt necesare totuși
îmbunătățiri ale soluțiilor pe care Agenția Europeană de Mediu (AEM) le consideră
a fi eficiente din punctul de vedere al costurilor 24.
În cea mai mare parte, statele membre selectează proiectele pe baza principiului
„primul venit, primul servit”, fără a evalua costurile și beneficiile relative 25.

22

Raportul special nr. 8/2019 al Curții de Conturi Europene: „Energia eoliană și solară pentru
producerea de energie electrică: sunt necesare acțiuni semnificative pentru atingerea
obiectivelor asumate de UE”.

23

Raportul special nr. 8/2019 al Curții de Conturi Europene: „Energia eoliană și solară pentru
producerea de energie electrică: sunt necesare acțiuni semnificative pentru atingerea
obiectivelor asumate de UE”.

24

Raportul special nr. 25/2018 al Curții de Conturi Europene: „Directiva privind inundațiile: sau realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce
privește planificarea și punerea în aplicare”.

25

Raportul special nr. 11/2020 al Curții de Conturi Europene: „Eficiența energetică a clădirilor:
este în continuare necesar să se pună un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate”.
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Finanțarea din partea UE nu este întotdeauna utilizată cu eficacitate pentru
îndeplinirea obiectivelor în materie de climă

3.31. Politica de coeziune face parte din mixul de politici al UE care contribuie la

îndeplinirea obiectivelor în materie de climă și energie. Există indicii clare că UE nu își
va îndeplini obiectivele fixate pentru 2030 în aceste domenii. Potrivit Comisiei 26, nu sau înregistrat decât progrese limitate în reducerea impactului negativ asupra mediului
generat de utilizarea resurselor naturale. În raportul său special referitor la eficiența
energetică a clădirilor 27, Curtea observă că este puțin probabil ca obiectivele stabilite
de UE pentru 2020 în materie de eficiență energetică să fie atinse. În cadrul altui
audit 28, Curtea a raportat o scădere după 2014 a ritmului progreselor realizate atât în
sectorul energiei eoliene, cât și în cel al energiei solare fotovoltaice. Jumătate dintre
statele membre ale UE riscau să nu producă suficientă energie electrică din surse
regenerabile pentru a-și putea atinge obiectivele stabilite pentru 2020. În analiza sa
panoramică cu privire la acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice,
Curtea a arătat că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră preconizată de statele
membre nu va permite atingerea obiectivului de 40 % fixat pentru 2030 29.

26

Comisia Europeană, Fișă informativă privind semestrul european și obiectivele de
dezvoltare durabilă,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.

27

Raportul special nr. 11/2020 al Curții de Conturi Europene: „Eficiența energetică a clădirilor:
este în continuare necesar să se pună un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate”.

28

Raportul special nr. 8/2019 al Curții de Conturi Europene: „Energia eoliană și solară pentru
producerea de energie electrică: sunt necesare acțiuni semnificative pentru atingerea
obiectivelor asumate de UE”.

29

A se vedea și https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gasemission-trends-6/assessment-3.
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3.32. Rapoartele AEM și cele ale Parlamentului European coroborează concluziile

Curții. Într-un raport din 2019 30, AEM a subliniat faptul că ritmul actual al progreselor
nu va fi suficient pentru a se atinge obiectivele fixate pentru 2030 și 2050 în materie de
climă și energie. Parlamentul European 31 a indicat că UE nu își va atinge probabil
obiectivele principale privind clima și energia stabilite pentru 2030.

Conservarea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente
a resurselor

3.33. Figura 3.7 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de

program care sunt legați de obiectivul de conservare și protejare a mediului și de
promovare a utilizării eficiente resurselor.

3.34. Cinci dintre cei zece indicatori – majoritatea referitori la alimentarea cu apă și
la epurarea apelor uzate – sunt pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă.
Indicatorii referitori la reciclarea deșeurilor nu se află pe drumul cel bun. Lăsând la
o parte un caz în care exista o eroare evidentă, s-a observat că statele membre, cu
acordul Comisiei, au redus toate celelalte valori-țintă în comparație cu anul precedent,
reducerea fiind în unele cazuri de peste 50 %.

30

AEM, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to
a sustainable Europe, 2019.

31

Parlamentul European, EU Environment and Climate Change Policies - State of play, current
and future challenges, document elaborat de Departamentul tematic A la cererea Comisiei
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European,
septembrie 2019.
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Figura 3.7 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de mediu

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Datele calitative arată progrese inegale

3.35. Comisia a raportat o creștere semnificativă în ceea ce privește atât investițiile
planificate, cât și realizările raportate în domeniul protecției mediului și în cel al
utilizării eficiente a resurselor, dar a semnalat progrese lente în materie de creștere
a capacității de reciclare a deșeurilor și de reabilitare a terenurilor 32. În urma evaluării
pe care a realizat-o, Comisia a constatat că, în cazul apei, proiectele sprijinite și
finalizate în perioada de programare 2007-2013 au îmbunătățit aprovizionarea cu apă
potabilă pentru cel puțin 4 milioane de cetățeni din UE și au asigurat o mai bună
epurare a apelor uzate pentru mai mult de 7 milioane de cetățeni 33.

3.36. În raportul său special referitor la infrastructura de alimentare cu apă34,

Curtea a subliniat faptul că lipsa generală de sensibilizare cu privire la problema
scurgerilor de apă în cele trei state membre auditate se explica la bază prin caracterul
insuficient al investițiilor în întreținerea și în reînnoirea infrastructurii de alimentare cu
apă. De asemenea, în raportul referitor la finanțarea de către UE a stațiilor de epurare
a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al Dunării 35, Curtea a constatat că toate
cele patru state membre examinate înregistraseră progrese importante în îndeplinirea
cerințelor directivei 36, dar cunoscuseră întârzieri în anumite domenii.

32

Diferite documente ale Comisiei Europene, inclusiv Raportul anual de activitate pe 2018 al
DG REGIO, Raportul anual pentru 2018 privind gestionarea și performanța bugetului UE și
raportul din 2019 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care
vizează implementarea în perioada 2014-2017.

33

Comisia Europeană, Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2007-2013.

34

Raportul special nr. 12/2017 al Curții de Conturi Europene: „Punerea în aplicare a Directivei
privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria,
Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.

35

Raportul special nr. 2/2015 al Curții de Conturi Europene: „Fondurile acordate de UE pentru
stațiile de epurare a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al Dunării: sunt necesare
eforturi suplimentare pentru a ajuta statele membre să îndeplinească obiectivele politicii
UE în domeniul apelor uzate”.

36

Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale.
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3.37. În ceea ce privește calitatea aerului, AEM a raportat reduceri ale emisiilor de

poluanți atmosferici între 1990 și 2015, la care proiectele finanțate prin FEDR/Fondul
de coeziune contribuie 37. Într-un raport mai recent, AEM afirmă că tendințele generale
de mediu în Europa nu s-au îmbunătățit din 2015 și că majoritatea obiectivelor fixate
pentru 2020 nu vor fi atinse, în special cele referitoare la biodiversitate 38. Constatările
Curții confirmă aceste tendințe 39.
Probleme legate de performanță în cadrul proiectelor și al programelor de mediu

3.38. În evaluarea ex post pe care a realizat-o în 2020 cu privire la proiectele

majore 40, Comisia a concluzionat că acestea au fost afectate de depășiri ale costurilor
și ale termenelor. În cazul proiectelor de mediu, estimarea capacității și flexibilitatea la
nivelul conceperii proiectelor au fost principalele puncte slabe.

3.39. Caseta 3.2 conține câteva exemple preluate din rapoartele speciale ale Curții
pentru a ilustra accentul insuficient pus pe performanță în cadrul proiectelor și al
programelor cofinanțate de UE.

37

AEM, Indicator assessment - Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017.

38

AEM, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to
a sustainable Europe, 2019.

39

Raportul special nr. 23/2018 al Curții de Conturi Europene: „Poluarea atmosferică:
sănătatea noastră nu este încă protejată în mod suficient”; Analiza panoramică a Curții de
Conturi Europene referitoare la acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbărilor
climatice, 2017; Raportul special nr. 2/2015 al Curții de Conturi Europene: „Fondurile
acordate de UE pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al
Dunării: sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajuta statele membre să
îndeplinească obiectivele politicii UE în domeniul apelor uzate”; Raportul special
nr. 12/2017 al Curții de Conturi Europene: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa
potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și
România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.

40

Comisia Europeană, Ex post evaluation of major projects in environment financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
iunie 2018.

114

Caseta 3.2
Exemplificări ale accentului insuficient pus pe performanță în cadrul
proiectelor sau al programelor de mediu cofinanțate de UE
—

Mai multe obiective ale planurilor de gestionare a riscului de inundații nu
erau, în general, cuantificate sau încadrate în timp 41.

—

În pofida orientărilor Comisiei, în unele state membre nu există o legătură
între rata ajutorului și economiile de energie preconizate pe care ar trebui să
le aducă proiectele 42.

3.40. De asemenea, Curtea a semnalat exemple de aliniere slabă între investiții și

prioritățile UE, din cauza unor deficiențe ale modului în care sunt alocate fondurile
pentru proiecte:
o

finanțarea directă din partea UE pentru calitatea aerului poate aduce un sprijin
util, dar, de exemplu, la data auditului Curții, nu existau proiecte care să vizeze
reducerea emisiilor generate de încălzirea locuințelor în zonele în care aceasta
reprezintă o sursă majoră de poluare atmosferică 43;

o

Directiva privind inundațiile a avut efecte pozitive per ansamblu, dar sursele de
finanțare au fost identificate și garantate doar parțial în planurile de gestionare
a riscului de inundații ale statelor membre, finanțarea pentru investiții
transfrontaliere era limitată, iar banii nu erau în general alocați în funcție de
priorități 44.

41

Raportul special nr. 25/2018 al Curții de Conturi Europene: „Directiva privind inundațiile: sau realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce
privește planificarea și punerea în aplicare”.

42

Raportul special nr. 11/2020 al Curții de Conturi Europene: „Eficiența energetică a clădirilor:
este în continuare necesar să se pună un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate”.

43

Raportul special nr. 23/2018 al Curții de Conturi Europene: „Poluarea atmosferică:
sănătatea noastră nu este încă protejată în mod suficient”.

44

Raportul special nr. 25/2018 al Curții de Conturi Europene: „Directiva privind inundațiile: sau realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce
privește planificarea și punerea în aplicare”.
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Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor rețelelor majore

3.41. Figura 3.8 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de

program care sunt legați de obiectivul de promovare a sistemelor de transport durabile
și de eliminare a blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore.

3.42. Jumătate dintre cei 16 indicatori sunt pe drumul cel bun către atingerea

valorilor-țintă. Acești indicatori sunt legați de liniile de cale ferată, de liniile de metrou
și de tramvai, precum și de drumuri. În cel mai recent raport, aprobat de Comisie,
statele membre au redus majoritatea valorilor-țintă fixate pentru 2023, în unele cazuri
în proporții considerabile. De exemplu, valoarea-țintă combinată pentru FEDR și
Fondul de coeziune aferentă indicatorului „Lungimea totală a noilor linii de cale ferată”
a fost redusă de la 947 km la 579 km (cu 39 %), iar valoarea-țintă combinată pentru
cele două fonduri aferentă indicatorului „Lungimea totală a liniilor de tramvai și de
metrou noi sau îmbunătățite” a fost redusă de la 680 km la 441 km (cu 35 %).

3.43. Toți indicatorii din acest domeniu de politică sunt indicatori de realizare:

aceștia furnizează date în principal cu privire la implementarea programului din
punctul de vedere al infrastructurii construite. Nu există indicatori comuni care să
măsoare rezultatele. Raportul Curții referitor la drumurile cofinanțate de UE 45 indică
faptul că Comisia nu raportează, de exemplu, informații privind economiile de timp sau
creșterea vitezei medii, chiar dacă acestea sunt disponibile în unele cazuri. În mod
similar, în raportul referitor la proiectele de infrastructură de transport de maximă
importanță 46, Curtea a arătat că nu există un mecanism de măsurare sistematică
a rezultatelor după un anumit timp de la finalizarea proiectului, iar Comisia nu dispune
de date privind efectele mai largi (cum ar fi impacturile socioeconomice) ale
proiectelor majore de transport.

45

Raportul special nr. 9/2020 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua rutieră centrală a UE:
timpii de călătorie sunt mai scurți, dar rețeaua nu este încă pe deplin funcțională”.

46

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.
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Figura 3.8 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de rețelele de
transport

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Informațiile referitoare la performanță indică durate mai scurte de călătorie datorită
proiectelor rutiere, dar nu există o tendință clară către moduri de transport mai
durabile

3.44. Investițiile finanțate de UE în domeniul transporturilor au contribuit la

îmbunătățirea conectivității și a accesibilității 47. În urma auditului recent cu privire la
sprijinul acordat pentru rețeaua rutieră centrală 48, Curtea a concluzionat că
programele UE contribuie la dezvoltarea acesteia. În cazul traseelor analizate, s-a
observat o reducere a duratei de călătorie și o creștere a numărului de kilometri
parcurși pe autostrăzi, ceea ce înseamnă o siguranță mai mare și o calitate mai bună
a deplasărilor.

3.45. Auditul recent realizat de Curte cu privire la mobilitatea urbană durabilă

a ajuns la concluzia că nu există indicii clare care să arate că orașele și-ar schimba în
mod fundamental abordările. În special, nu există nicio tendință clară în direcția unor
moduri de transport mai durabile. Curtea recunoaște totuși că poate fi nevoie de mai
mult timp înainte să se concretizeze îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește
mobilitatea urbană durabilă 49.

3.46. În 2018, Comisia a publicat o evaluare care a acoperit zece proiecte majore

de transport în sectoarele rutier, feroviar și urban, cofinanțate prin FEDR și Fondul de
coeziune în cursul perioadelor de programare 2000-2006 sau 2007-2013 50. În acest
document se arată că majoritatea proiectelor evaluate au permis obținerea unor
economii la nivelul timpului de călătorie și al costurilor de funcționare ale vehiculelor și
au avut efecte pozitive în ceea ce privește siguranța, zgomotul și calitatea serviciilor. În
evaluare se mai observa și că efectele asupra bunăstării și a calității vieții erau, de
obicei, pozitive. De asemenea, evaluarea a ajuns la concluzia că efectele acestor

47

Analiza panoramică nr. 9/2018 a Curții de Conturi Europene: „Către un sector performant al
transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate”.

48

Raportul special nr. 9/2020 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua rutieră centrală a UE:
timpii de călătorie sunt mai scurți, dar rețeaua nu este încă pe deplin funcțională”.

49

Raportul special nr. 6/2020 al Curții de Conturi Europene: „Mobilitatea urbană durabilă în
UE: nu sunt posibile îmbunătățiri substanțiale fără un angajament din partea statelor
membre”.

50

Comisia Europeană, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, iunie 2018.
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proiecte asupra durabilității mediului (cum ar fi în ceea ce privește poluarea aerului și
schimbările climatice) au fost în general pozitive, deși limitate.
Există riscul ca obiectivele strategice să nu fie atinse

3.47. Regulamentul privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)51

prevede rețele „globale” și „centrale” care urmează să fie dezvoltate de statele
membre. Rețeaua globală, care trebuie să fie finalizată până în 2050, are obiectivul de
a asigura accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor din UE. Rețeaua centrală,
care trebuie să fie finalizată până în 2030, cuprinde acele părți ale rețelei globale care
au cea mai mare importanță strategică pentru atingerea obiectivelor TEN-T.

3.48. În cadrul auditului efectuat recent cu privire la infrastructurile de transport

de maximă importanță 52, Curtea a arătat că este puțin probabil ca rețeaua centrală de
transport a UE să își atingă capacitatea deplină până în 2030, deși este posibil să existe
deja unele efecte pozitive datorate implementării în curs a acestor infrastructuri. Mai
mult, în analiza sa panoramică referitoare la transporturi 53, Curtea a indicat că, întrucât
fondurile UE sunt limitate comparativ cu nevoile generale, trebuie privilegiate
prioritățile cu cea mai mare valoare adăugată europeană. În urma auditului referitor la
drumuri 54, Curtea a recomandat ca statele membre să aloce fondurile cu precădere
pentru investiții în rețeaua centrală, în vederea finalizării acesteia până în 2030, în
special în cazul statelor membre în care progresele au fost limitate până în prezent. În
cadrul acestui audit, s-a constatat că statele membre propuneau să aloce unor proiecte
care nu făceau parte din rețeaua centrală 66 % din fondurile ESI disponibile pentru
proiecte rutiere în perioada 2014-2020.

51

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de
transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE.

52

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.

53

Analiza panoramică nr. 9/2018 a Curții de Conturi Europene: „Către un sector performant al
transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate”.

54

Raportul special nr. 9/2020 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua rutieră centrală a UE:
timpii de călătorie sunt mai scurți, dar rețeaua nu este încă pe deplin funcțională”.
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3.49. Curtea a precizat faptul că ar trebui să se acorde o atenție deosebită

tronsoanelor transfrontaliere, deoarece lacunele care pot exista în infrastructura
transfrontalieră reduc impactul dorit al rețelei de la nivelul UE. Statele membre nu sunt
motivate să pună în aplicare politici ale UE pentru care interesul național este scăzut,
în special în cazul legăturilor transfrontaliere 55. Curtea a raportat cu privire la diferite
probleme din acest domeniu în cadrul auditului său cu privire la rețeaua rutieră
centrală din UE 56 și al auditului cu privire la investițiile în Sistemul european de
management al traficului feroviar 57.
Analizele cost-beneficiu nu sunt utilizate pe scară largă ca instrument pentru
îmbunătățirea procesului decizional

3.50. În perioada de programare actuală, pentru a putea primi finanțare, proiectele

majore trebuie să facă obiectul unei analize cost-beneficiu detaliate, realizată de
statele membre, urmând să fie supuse apoi evaluării și aprobării de către Comisia
Europeană. Auditul Curții cu privire la rețeaua feroviară de mare viteză a arătat că
evaluarea nevoilor în statele membre este de o calitate scăzută și că promotorii de
proiecte și evaluatorii tind să vadă în analiza cost-beneficiu doar o formalitate
administrativă obligatorie și nu un instrument care poate îmbunătăți procesul
decizional 58. O evaluare a Comisiei 59 confirmă acest lucru. De exemplu, în cadrul
auditului efectuat cu privire la infrastructurile de transport de maximă importanță,
Curtea a constatat în legătură cu prognozele de trafic că acestea erau, de obicei,
excesiv de optimiste, nu erau bine coordonate, nu se bazau pe evaluări economice
solide și erau uneori foarte simpliste. În cazul infrastructurilor de transport de maximă

55

Analiza panoramică nr. 9/2018 a Curții de Conturi Europene: „Către un sector performant al
transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate”.

56

Raportul special nr. 9/2020 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua rutieră centrală a UE:
timpii de călătorie sunt mai scurți, dar rețeaua nu este încă pe deplin funcțională”.

57

Raportul special nr. 13/2019 al Curții de Conturi Europene: „Un sistem unic european de
management al traficului feroviar: va deveni această decizie politică o realitate?”.

58

Raportul special nr. 19/2018 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua feroviară europeană
de mare viteză: departe de a fi o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”.

59

Comisia Europeană, Ex post evaluation of major projects in transport financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
iunie 2018.
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importanță examinate, concluzia Curții a fost că analizele cost-beneficiu nu fuseseră
utilizate în mod corespunzător ca instrument decizional 60.

3.51. Propunerea legislativă a Comisiei privind fondurile ESI pentru

perioada 2021-2027 elimină toate cerințele de evaluare specifice proiectelor majore,
inclusiv cerința realizării unei analize costuri-beneficii 61. Curtea recunoaște că
eliminarea acestei cerințe înseamnă o reducere a sarcinii administrative generale, dar
este preocupată de faptul că acest avantaj este depășit în influență de riscul sporit ca
investițiile cofinanțate să nu aducă cel mai bun raport costuri-beneficii 62.

3.52. Auditul Curții cu privire la liniile feroviare de mare viteză63 și cel cu privire la

infrastructurile de transport de maximă importanță 64 cofinanțate de UE au
concluzionat că sustenabilitatea unora dintre liniile auditate era în pericol deoarece
acestea nu aveau suficienți pasageri. În cadrul primului audit, Curtea a indicat că acest
risc ar fi putut fi atenuat printr-o evaluare ex ante riguroasă a costurilor și
a beneficiilor. O evaluare a Comisiei 65 a ajuns la o concluzie similară, declarând că
sustenabilitatea financiară a proiectelor era dependentă de finanțarea publică și că, la
pregătirea proiectelor, nu s-a acordat o atenție suficientă sustenabilității financiare
a exploatării liniilor după finalizarea lor.

60

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.

61

Singura obligație care revine statelor membre este de a transmite Comisiei informații cu
privire la „operațiuni de importanță strategică”, definite, fără detalii suplimentare, ca
operațiuni care aduc o contribuție esențială la realizarea obiectivelor unui program.
Articolul 2 alineatul (4) și articolul 67 alineatul (6) din COM(2018) 375 final.

62

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,
COM(2018) 375 final.

63

Raportul special nr. 19/2018 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua feroviară europeană
de mare viteză: departe de a fi o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”.

64

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.

65

Comisia Europeană, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, iunie 2018.
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Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

3.53. Figura 3.9 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de
program care sunt legați de obiectivul specific al FEDR vizând îmbunătățirea
competitivității IMM-urilor.

3.54. Trei dintre cei nouă indicatori (33 %) sunt pe drumul cel bun către atingerea

valorilor-țintă. Acești trei indicatori sunt legați de realizări, măsurând numărul
întreprinderilor care au beneficiat de sprijin prin FEDR. În unele cazuri, s-au înregistrat
progrese considerabile față de anul precedent. De exemplu, 414 000 de întreprinderi
au primit sprijin în comparație cu 201 000 în anul precedent. Alți indicatori, cum ar fi
cei care măsoară dacă investițiile private vin în completarea sprijinului public acordat
întreprinderilor sau dacă numărul de locuri de muncă în întreprinderile sprijinite
a crescut, nu sunt pe drumul cel bun.
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Figura 3.9 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de IMM‐uri

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

Informații suplimentare cu privire la performanță

3.55. IMM‐urile reprezintă 99,8 % din totalul întreprinderilor din UE active în

sectorul nefinanciar, generând 56 % din valoarea adăugată și oferind 67 % din locurile
de muncă66. Curtea a lansat mai devreme în cursul anului 2020 un audit referitor la
întreprinderile mici și mijlocii nou‐înființate și intenționează să publice constatările
acestui audit anul viitor. Pentru restul acestei secțiuni, Curtea s‐a bazat pe evaluări
realizate de Comisie, pe care nu le‐a examinat separat.
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Comisia Europeană, Annual report on European SMEs 2018/2019. Research and Innovation
and Development by SMEs, noiembrie 2019.
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3.56. Raportul anual al Comisiei pe 2018/2019 referitor la sprijinul din FEDR pentru

IMM-uri subliniază, printre altele, necesitatea de a se intensifica activitățile de
cercetare și dezvoltare ale IMM-urilor și de a se aborda deficitul de competențe și
problema finanțării, care reprezintă obstacole majore în calea inovării. Evaluarea
realizată de Comisie 67 cu privire la sprijinul acordat IMM-urilor prin FEDR în perioada
de programare 2007-2013 a indicat că, în anumite cazuri, acest fond a contribuit la
accelerarea investițiilor și la promovarea cercetării și dezvoltării, precum și a inovării.
Evaluarea a arătat însă și că aceste cazuri corespundeau unor beneficiari care aveau
deja capacitatea de a crește și de a inova și că există puține dovezi care să indice dacă
aceștia ar fi realizat – sau nu –investițiile respective chiar și în lipsa sprijinului acordat
prin program.

3.57. Evaluarea Comisiei arată că, în general, programele operaționale pentru

perioada 2007-2013 nu aveau o orientare strategică clară 68 și adoptaseră o abordare
bazată pe cerere, încercând să elimine toate obstacolele posibile în calea creșterii
IMM-urilor și a inovării. Din această cauză, obiectivul strategic general al anumitor
programe a fost oarecum pierdut din vedere. În numeroase cazuri, acest lucru a dus la
crearea unui număr mare de instrumente de politică și, în general, nu s-a analizat
decât într-o măsură limitată ce instrumente aveau potențialul de a fi cele mai eficace.

3.58. Potrivit evaluării, finanțarea din FEDR a fost utilizată împreună cu surse

naționale de sprijin pentru IMM-uri, fie prin completarea măsurilor naționale
existente, fie prin acoperirea unor lacune din sistemul de sprijin. Cu toate acestea, în
urma evaluării s-a constatat că sinergiile dintre sprijinul acordat prin FEDR și cel
acordat prin FSE au fost în general scăzute, în pofida importanței pe care o are
protejarea locurilor de muncă 69.

67

Comisia Europeană, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing
Research and Innovation in SMEs and SME Development, februarie 2016.

68

Ibidem.

69

Ibidem.
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Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire la
performanță

3.59. În contextul auditului realizat în vederea declarației de asigurare pentru

exercițiul 2019, Curtea a examinat disponibilitatea, importanța și fiabilitatea datelor
referitoare la performanță raportate de 12 state membre pentru un eșantion de
121 de proiecte cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune. Din cauza
intervalului lung de timp inerent proiectelor din domeniul politicii de coeziune (a se
vedea punctul 3.16 de mai sus), doar 11 dintre aceste proiecte fuseseră finalizate.
Curtea a constatat că șapte proiecte își atinseseră pe deplin obiectivele, două le
atinseseră parțial, iar două proiecte nu le atinseseră deloc. Cu toate acestea, faptul că
doar 10 % dintre proiectele examinate de Curte fuseseră finalizate limitează
posibilitatea de a se formula concluzii mai generale.

3.60. Curtea a constatat că toate statele membre în care s-au efectuat vizite aveau

sisteme de înregistrare și de monitorizare a datelor referitoare la performanța
proiectelor și că aceste date au fost înregistrate pentru aproape toate proiectele (mai
precis, pentru 119 dintre acestea). Obiectivele tuturor celor 121 de proiecte erau
conforme cu obiectivele stabilite în programele operaționale ale statelor membre și cu
obiectivele comune ale UE din fișele de program aferente FEDR și Fondului de
coeziune, acestea din urmă fiind derivate din Strategia Europa 2020.

3.61. Potrivit dreptului UE, statele membre au obligația de a defini realizările

urmărite de activitățile finanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune și de a raporta
cu privire la acestea. În ansamblu, Curtea a constatat că indicatorii de performanță
utilizați la nivel de proiect erau în concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul statelor
membre și la nivelul UE. Deși statele membre au și opțiunea de a utiliza indicatori de
rezultat, valorile-țintă se bazau în principal pe realizări, așa cum se arată în analiza
Curții de la punctul 3.18.
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Concluzii

3.62. La cinci ani de la lansarea perioadei de programare 2014-2020, doar puțin

peste o treime dintre cei 72 de indicatori comuni ai programelor aferente FEDR și
Fondului de coeziune erau pe drumul cel bun, în condițiile în care o serie de valori-țintă
au fost revizuite în sensul reducerii lor. Majoritatea indicatorilor legați de obiectivele
generale ale programelor nu se aflau pe drumul cel bun. În ceea ce privește cele patru
obiective specifice ale programelor care au fost analizate mai în detaliu, s-a observat că
jumătate dintre indicatorii din domeniul transporturilor și din cel al mediului erau pe
drumul cel bun. Pentru celelalte două domenii, cifrele se situau sub 50 %: 33 % dintre
indicatori în cazul IMM-urilor și doar 10 % dintre indicatori în cazul economiei cu emisii
scăzute de dioxid de carbon. Faptul că FEDR și Fondul de coeziune sunt programate
pentru o perioadă de șapte ani, cu o perioadă suplimentară de trei ani prevăzută
pentru punerea în aplicare, înseamnă că țintele intermediare reprezintă o modalitate
utilă de a concentra monitorizarea asupra progreselor înregistrate în direcția valoriițintă finale (punctele 3.18-3.20).

3.63. Informațiile provenite de la Comisie și din alte surse, precum și propriile

rapoarte și analize ale Curții confirmă această imagine eterogenă. FEDR și Fondul de
coeziune contribuie la obiectivele politicii UE în materie de coeziune economică,
socială și teritorială. Totuși, în rapoartele sale speciale, Curtea a formulat o serie de
recomandări menite să remedieze deficiențele observate în ceea ce privește
elaborarea și punerea în aplicare a programelor. Curtea dorește să sublinieze
următoarele deficiențe: riscul inerent legat de utilizarea finanțării spre sfârșitul
perioadei, necesitatea de a se stabili raportul cost-eficacitate al finanțării pentru
proiectele de mediu și necesitatea de a se asigura faptul că resursele destinate
programelor din domeniul transporturilor se concentrează pe prioritățile cele mai
înalte și pe valoarea adăugată europeană (punctele 3.25-3.61).

3.64. Există o serie de factori care influențează îndeplinirea obiectivelor politicii de

coeziune. Printre aceștia se numără demararea relativ tardivă a cheltuielilor în
perioada 2014-2020; decalajul inerent de timp între data finalizării proiectelor –
obținerea realizărilor – și concretizarea beneficiilor sub formă de rezultate și impacturi;
și impactul factorilor externi (punctul 3.16 și figura 3.2).
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3.65. Limitările datelor au împiedicat Curtea să procedeze la o evaluare mai

cuprinzătoare a performanței. De exemplu, deși indicatorii sunt cuantificați, obiectivele
generale și specifice nu sunt. Prin urmare, este posibil să se evalueze progresul
indicatorilor în raport cu valorile-țintă intermediare și finale, dar nu și dacă cele două
fonduri și-au atins obiectivele generale și specifice sau este probabil să le atingă. La un
nivel mai general, se observă că, deși cadrul de monitorizare și de raportare s-a
îmbunătățit treptat în perioadele de programare recente, în perioada 2014-2020
acesta continuă să se bazeze în principal pe informații de performanță referitoare la
resursele utilizate și la realizările obținute, informațiile legate de rezultate sau chiar de
impact fiind mai puțin proeminente. Introducerea unor indicatori de rezultat comuni și
obligatorii, propusă pentru perioada 2021-2027, ar fi o îmbunătățire binevenită în
acest sens. Crearea platformei de date deschise a Comisiei, care permite publicului și
factorilor de decizie să aibă acces în timp real la informații privind performanța, este
de asemenea o idee bună în principiu. Curtea nu a examinat-o însă (punctele 3.113.15).

3.66. Se observă că, pentru perioada 2014-2020, fuseseră plătite până la sfârșitul

anului 2019 36 % și, respectiv, 39 % din fondurile disponibile în cadrul FEDR și al
Fondului de coeziune 70. Deși implementarea proiectelor este posibilă până în 2023,
această rată a cheltuielilor („absorbția”) este mai mică decât în perioada de
programare anterioară, mai precis cu 6,6 puncte procentuale la sfârșitul celui de al
șaselea an de punere în aplicare. Curtea a semnalat în mai multe rânduri faptul că
o rată scăzută de absorbție prezintă riscul inerent ca, pe măsură ce perioada de
eligibilitate se apropie de sfârșit, statele membre să acorde prioritate cheltuirii banilor
în detrimentul performanței și al regularității. Cel mai probabil, presiunile suplimentare
generate de pandemia de COVID-19 nu vor face decât să intensifice acest risc
(punctele 3.11-3.24).

70

Comisia Europeană, Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța
bugetului UE, iunie 2020.
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Anexă
Anexa 3.1 Obiectivele aferente FEDR și Fondului de coeziune
OBIECTIVE GENERALE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

FEDR – Obiectivul
general 1

De a reduce disparitățile dintre
nivelurile de dezvoltare existente
în diverse regiuni, în special în
cazul zonelor rurale, al zonelor
afectate de tranziția industrială și
în regiunile cu deficiențe naturale
sau demografice grave și
permanente și de a contribui la
atingerea țintelor stabilite în
strategia Europa 2020 pentru
o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, în special în
ceea ce privește atingerea
țintelor cantitative principale
identificate în strategia
respectivă.

H.1b_ERDF_GO1

Da

Fondul de coeziune –
obiectivul general 1

De a reduce disparitățile dintre
nivelurile de dezvoltare existente
în diverse regiuni, în special în
cazul zonelor rurale, al zonelor
afectate de tranziția industrială și
în regiunile cu deficiențe naturale
sau demografice grave și
permanente și de a contribui la
atingerea țintelor stabilite în
strategia Europa 2020.

H.1b_CF_GO1

Da

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

FEDR – Obiectivul
specific 1

Consolidarea cercetării,
a dezvoltării tehnologice și
a inovării

H.1b_ERDF_SO1

Nu

FEDR – Obiectivul
specific 2

Îmbunătățirea accesului la
tehnologiile informației și
comunicațiilor și creșterea
utilizării și a calității acestor
tehnologii

H.1b_ERDF_SO2

Nu

FEDR – Obiectivul
specific 3

Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor mici și
mijlocii

H.1b_ERDF_SO3

Da

FEDR – Obiectivul
specific 4

Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon
în toate sectoarele

H.1b_ERDF_SO4

Da

FEDR – Obiectivul
specific 5

Promovarea adaptării la
schimbările climatice și
prevenirea și gestiunea
riscurilor

H.1b_ERDF_SO5

Nu

FEDR – Obiectivul
specific 6

Conservarea și protejarea
mediului și promovarea
utilizării eficiente
a resurselor

H.1b_ERDF_SO6

Da

FEDR – Obiectivul
specific 7

Promovarea sistemelor de
transport durabile și
eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor
rețelelor majore

H.1b_ERDF_SO7

Da

FEDR – Obiectivul
specific 8

Promovarea sustenabilității
și a calității locurilor de
muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă

H.1b_ERDF_SO8

Nu
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OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A
OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

FEDR – Obiectivul
specific 9

Promovarea incluziunii
sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei
discriminări

H.1b_ERDF_SO9

Nu

FEDR – Obiectivul
specific 10

Investiții în educație,
formare și formare
profesională pentru
competențe și învățare pe
tot parcursul vieții

H.1b_ERDF_SO10

Nu

FEDR – Obiectivul
specific 11

Consolidarea capacității
instituționale a autorităților
publice și a părților
interesate și o administrație
publică eficientă

H.1b_ERDF_SO11

Nu

Fondul de
coeziune –
Obiectivul
specific 1

Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon
în toate sectoarele

H.1b_CF_SO1

Da

Fondul de
coeziune –
Obiectivul
specific 2

Promovarea adaptării la
schimbările climatice și
prevenirea și gestiunea
riscurilor

H.1b_CF_SO2

Nu

Fondul de
coeziune –
Obiectivul
specific 3

Conservarea și protejarea
mediului și promovarea
utilizării eficiente
a resurselor

H.1b_CF_SO3

Da

Fondul de
coeziune –
Obiectivul
specific 4

Promovarea sistemelor de
transport durabile și
eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor
rețelelor majore

H.1b_CF_SO4

Da

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Capitolul 4
Resurse naturale
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Cuprins
Puncte

Introducere
Sfera și abordarea

4.1.
4.2.-4.5.

Politica agricolă comună (PAC)

4.6.-4.58.

Scopul și funcționarea PAC

4.6.-4.11.

Informațiile publicate cu privire la performanță

4.12.-4.15.

Evaluarea performanței PAC pe baza informațiilor publicate

4.16.-4.58.

Observații generale

4.16.-4.22.

Logica de intervenție sumară subiacentă PAC
Majoritatea indicatorilor PAC măsoară realizările, și nu rezultatele
Studiile de sprijin pentru evaluări nu acoperă economicitatea
cheltuielilor PAC

4.18.
4.19.-4.21.
4.22.

O producție alimentară viabilă

4.23.-4.36.

Plățile directe reduc volatilitatea veniturilor, dar, în mare parte, nu sunt
bine direcționate

4.25.-4.32.

Intervențiile pe piață au ajutat la stabilizarea piețelor, însă nu întotdeauna
într-un mod eficient
4.33.-4.34.
Un grad redus de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor

4.35.

Informațiile disponibile cu privire la eficacitatea măsurilor de dezvoltare
rurală care sprijină viabilitatea fermelor sunt limitate

4.36.

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere
a schimbărilor climatice

4.37.-4.48.

PAC are potențialul de a contribui la utilizarea durabilă a resurselor
naturale, dar nu există date suficiente pentru a evalua eficacitatea

4.39.-4.43.

S-a observat că măsurile PAC au un impact redus în abordarea nevoilor
legate de climă din cauza modului în care sunt concepute

4.44.-4.48.

Dezvoltarea teritorială echilibrată

4.49.-4.57.

PAC creează puține locuri de muncă în zonele rurale și sprijinul pentru
tinerii fermieri necesită o coordonare a măsurilor UE și a celor naționale

4.52.-4.54.

Nu există dovezi suficiente cu privire la eficacitatea măsurilor de investiții 4.55.-4.57.
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Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire la performanță

Concluzii
Anexe
Anexa 4.1 – Obiectivele FEGA și ale FEADR

4.58.
4.59.-4.64.
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Introducere
4.1. Rubrica 2 din cadrul financiar multianual (CFM) acoperă cheltuielile legate de

politicile referitoare la utilizarea durabilă a resurselor naturale, care finanțează politica
agricolă comună (PAC), politica comună în domeniul pescuitului și acțiunile climatice și
în materie de mediu. Cheltuielile totale prevăzute la această rubrică pentru
perioada 2014-2020 se ridică la 420,0 miliarde de euro (în prețuri curente), din care
o sumă de 308,5 miliarde de euro fusese transferată statelor membre până la sfârșitul
anului 2019 (a se vedea figura 4.1).

Figura 4.1 – Resurse naturale: plățile din perioada 2014-2019
corespunzătoare angajamentelor din CFM actual, ca procent din plățile
din cadrul CFM pentru toate rubricile și defalcare

(în miliarde de euro)

635,9

mld. de
euro

Resurse naturale
308,5
(48,5 %)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

Fondul european de garantare
agricolă (FEGA) – plăți directe
254,4 (82,5 %)

Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR)
49,8 (16,1 %)

Alte programe
4,3 (1,4 %)
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Sfera și abordarea
4.2. Metodologia utilizată pentru elaborarea acestui capitol este descrisă în
apendice.

4.3. Acest capitol se concentrează pe cheltuielile din cadrul PAC, care sunt

canalizate prin intermediul Fondului european de garantare agricolă (FEGA, finanțat,
de regulă, de la bugetul UE în proporție de 100 %) și prin intermediul Fondului
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR, implicând, de obicei, cofinanțare din
partea statelor membre). Politicii agricole comune îi corespunde 98,6 % din suma
totală prevăzută în buget pentru perioada 2014-2020 la rubrica 2 a CFM.

4.4. Anexa 4.1 enumeră obiectivele FEGA și ale FEADR și le evidențiază pe cele

selectate de Curte în scopul examinării informațiilor referitoare la performanță. Curtea
acoperă cele trei obiective generale ale PAC, cinci obiective specifice ale FEGA și
cinci obiective specifice ale FEADR. Curtea a selectat obiectivele specifice
corespunzătoare cuantumurilor celor mai mari de cheltuieli din cadrul PAC.

4.5. Acest capitol se bazează în mare parte pe o analiză a informațiilor puse la

dispoziție de Comisie, completată cu constatări rezultate în urma rapoartelor de audit
și a documentelor de analiză ale Curții, după caz. Textul conține trimiteri la sursele
utilizate.
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Politica agricolă comună (PAC)
Scopul și funcționarea PAC

4.6. PAC a fost introdusă în 1962. De atunci, ea a trecut prin mai multe reforme.
Prin reforma din 1992, accentul acestei politici a fost reorientat dinspre sprijinirea
pieței înspre plățile directe către fermieri. Reforma din 2003 a introdus „sprijinul
decuplat”, ca măsură menită să elimine legătura dintre plățile directe și producție.

4.7. Cheltuielile aferente PAC se încadrează în trei categorii principale.
o

Plățile directe către fermieri. Acestea sunt bazate, în principal, pe suprafața
agricolă aflată la dispoziția fermierilor și sunt finanțate în integralitate de la
bugetul UE.

o

Măsurile privind piețele agricole. Majoritatea acestor măsuri sunt finanțate în
integralitate de la bugetul UE.

o

Programele de dezvoltare rurală ale statelor membre, cofinanțate de la bugetul
UE la o rată variind între 20 % și 100 %, în funcție de măsură și de regiune.

4.8. Comisia, în special, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală

(DG AGRI), împarte cu statele membre responsabilitatea pentru gestionarea PAC.

4.9. Tratatele stabilesc obiective de politică la nivel înalt pentru PAC. Acestea au
fost transpuse prin acte de legislație secundară 1 în trei obiective generale:

(a) producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor
agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;
(b) gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere
a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect
de seră, biodiversității, solului și apei;
(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, acordând o atenție deosebită ocupării forței de
muncă în mediul rural, creșterii economice și sărăciei în zonele rurale.

1

Articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
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4.10. Comisia identifică următoarele legături între obiectivele generale și
intervențiile PAC 2.
o

Plățile directe, dezvoltarea rurală și măsurile de piață ar trebui să contribuie la
obiectivul privind „producția viabilă de produse alimentare”.

o

Ecocondiționalitatea, plățile pentru „înverzire” și un număr de măsuri de
dezvoltare rurală ar trebui să contribuie la obiectivul privind „gestionarea durabilă
a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice”.

o

Mai multe măsuri, precum dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor, dezvoltarea
locală și sprijinul pentru dezvoltarea serviciilor de bază și a tehnologiilor esențiale
ale informației și comunicațiilor în zonele rurale ar trebui să contribuie la
obiectivul privind „dezvoltarea teritorială echilibrată”.

4.11. În 2017, Comisia a prezentat o logică de intervenție sumară pentru fiecare

dintre categoriile principale de cheltuieli ale PAC din perioada 2014-2020, indicând
legăturile dintre schemele de plăți și obiectivele generale (a se vedea, de asemenea,
punctul 4.18 și figura 4.4).

Informațiile publicate cu privire la performanță

4.12. Există două seturi de indicatori prevăzuți pentru monitorizarea performanței
PAC, ambele fiind bazate în primul rând pe raportarea realizată de statele membre și
pe datele colectate de Eurostat.
o

„Cadrul comun de monitorizare și evaluare” (CMEF) 3 conține 210 indicatori: 45 de
indicatori de context, 84 de indicatori de realizare, 41 de indicatori de rezultat,
24 de indicatori-țintă și 16 indicatori de impact.

o

Fișele de program legate de PAC conțin 63 de indicatori, majoritatea extrași din
CMEF. Șase dintre acești indicatori sunt prevăzuți pentru măsurarea impacturilor
aferente celor trei obiective generale. Restul sunt indicatori de realizare/resurse,
indicatori de rezultat și indicatori de impact pentru obiectivele specifice.

2

DG AGRI, 2017, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, p. 13-14.

3

Indicatorii CMEF sunt stabiliți în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al
Comisiei, astfel cum se prevede la articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
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4.13. Comisia raportează cu privire la performanță în fiecare an în raportul anual

privind gestionarea și performanța bugetului UE și în fișele de program, o serie de
informații relevante fiind publicate și de DG AGRI în raportul anual de activitate pe
care aceasta îl prezintă (a se vedea punctul 1.3). În decembrie 2018, Comisia a publicat
un raport inițial referitor la performanța PAC4. Raportul a abordat cele trei obiective
generale ale PAC, pe baza anumitor indicatori, evaluări și pe baza altor surse, și
a acoperit perioada 2014-2017. Totuși, dat fiind faptul că PAC pentru
perioada 2014-2020 a demarat cu întârziere, raportul conținea informații limitate cu
privire la performanța politicii. Comisia are obligația de a publica un al doilea astfel de
raport până la 31 decembrie 2021 5, dată până la care cadrul juridic pentru PAC post2020 ar trebui să fi fost deja adoptat.

4.14. Comisia și statele membre au, de asemenea, obligația de a efectua evaluări

ex ante, evaluări intermediare și evaluări ex post pentru FEADR6. Comisia a publicat
în 2016 un rezumat al evaluărilor ex ante ale programelor de dezvoltare rurală
regionale și naționale aferente perioadei 2014-2020. În iulie 2020, aceasta a publicat
un rezumat al evaluărilor ex post referitoare la perioada 2007-2013, după prezentarea
propunerilor sale legislative pentru PAC post-2020. În funcție de durata perioadei de
tranziție, Comisia trebuie să întocmească un rezumat al principalelor concluzii rezultate
în urma evaluărilor ex post ale FEADR pentru perioada 2014-2020 până în
decembrie 2026 sau până în decembrie 2027. Până la oricare dintre aceste date,
Comisia ar trebui să fi prezentat deja propunerile sale pentru perioada de după 2027.
În plus, Comisia poate efectua evaluări în orice moment 7. În comparație cu indicatorii
luați separat, evaluările au potențialul de a oferi o imagine mai detaliată referitoare la
performanță și la impacturile politicii.

4.15. Comisia (DG AGRI) încheie contracte cu evaluatori externi în vederea

realizării de „studii de sprijin pentru evaluări”. Rezultatele acestor studii contribuie la
documente de lucru ale serviciilor Comisiei, cunoscute sub denumirea de evaluări.
Comisia a publicat diverse studii și evaluări cu privire la PAC. În figura 4.2 sunt indicate
principalele rapoarte la care se face referire în prezentul capitol.

4

COM(2018) 790 final.

5

Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

6

Articolul 55 (evaluările ex ante), articolul 56 (evaluările în timpul perioadei de programare)
și articolul 57 (evaluările ex post) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

7

Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
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Figura 4.2 – Cronologia principalelor evaluări și perioadele acoperite
CFM
2014-2020

CFM
2007-2013
2008

2010

2012

Perioada acoperită

2015

2017

CFM
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicare
Evaluation study of the impact of
the CAP on climate change and
greenhouse gas emissions
Evaluation study of the forestry measures under
FEADR

Evaluation of the impact of the CAP
on generational renewal, local
development and jobs in rural areas

Evaluation of the impact of the CAP
on habitats, landscapes, biodiversity
Evaluation of the impact of the CAP
on water

Evaluation study of the forestry
measures under FEADR

Evaluation support study on greening (la
jumătatea perioadei 2014-2020)
Evaluation concerning the greening in direct
payments

Evaluation study of the impact of the CAP
measures towards the general objective
“viable food production”
Rezumatul evaluărilor ex post ale
FEADR pentru perioada 20072013

Evaluare a Comisiei publicată ca document de lucru al serviciilor acesteia
Studiu de sprijin pentru evaluări realizat în numele Comisiei

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Evaluarea performanței PAC pe baza informațiilor publicate
Observații generale

4.16. Figura 4.3 conține o prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți

PAC incluși în fișele de program. O prezentare de ansamblu mai detaliată per obiectiv
specific se regăsește în figura 4.5, în figura 4.8 și în figura 4.10. La punctul 1.24 sunt
discutate câteva limitări generale 8 care se aplică la interpretarea acestor indicatori. În
special, evaluarea prin care Curtea urmărește să stabilească dacă un anumit indicator

8

A se vedea, de asemenea, punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018, unde Curtea
a examinat indicatorii de performanță pentru FEGA și pentru FEADR.
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este „pe drumul cel bun” se referă la probabilitatea ca acesta să își atingă valoareațintă. Această evaluare nu ia în considerare dacă și în ce mod un anumit indicator este
legat de acțiunile și obiectivele PAC și nici dacă valoarea-țintă stabilită pentru
indicatorul respectiv este suficient de ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un
prim pas în analizarea performanței PAC. Curtea nu a auditat nici fiabilitatea datelor
subiacente, dar acest aspect este discutat în capitolul 1 (a se vedea punctele 1.131.23). Au fost identificate următoarele deficiențe în setul de indicatori referitori la
performanță.
o

Majoritatea indicatorilor se referă la resurse sau la realizări (a se vedea
punctele 4.19 și 4.42), astfel cum a observat și Banca Mondială 9. Acești indicatori
oferă informații mai degrabă cu privire la rata de absorbție a fondurilor UE decât
cu privire la rezultatele sau la impacturile politicii.

o

Indicatorii de impact se bazează pe variabile macroeconomice generale, asupra
cărora efectele PAC pot fi atât neclare, cât și dificil de măsurat (a se vedea
punctele 4.17, 4.24 și 4.51).

o

14 indicatori nu sunt însoțiți de ținte cuantificate sau specifice, aceștia indicând,
prin urmare, doar tendințe (a se vedea punctul 4.20).

o

Șapte indicatori nu se referă la performanța PAC, ci la asigurarea privind
regularitatea cheltuielilor, la sensibilizarea publicului în legătură cu PAC și la
sprijinul pentru informații legate de politică în cadrul DG AGRI.

9

Banca Mondială, 2017, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU,
p. 13.

140

Figura 4.3 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți PAC
incluși în fișele de program
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii PAC se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă
respective?
Indicatori de
resurse/
realizare

Indicatori de efecte aferenți
programelor
Indicatori de
rezultat

Indicatori de
impact

Obiectivul general 1 – „Producția viabilă de
produse alimentare”
Obiectivul general 2 – „Gestionarea durabilă a
resurselor naturale și acțiunile de combatere a
schimbărilor climatice”
Obiectivul general 3 – „Dezvoltarea teritorială
echilibrată”
Chestiuni de politică transversale
Asigurare, sensibilizare și sprijin în materie de
informații

Indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă?
DA

NU

NU ESTE CLAR

Indicatori cu ținte cuantificate
Indicatori fără ținte cuantificate

Notă: analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

4.17. Informațiile incluse în raportul anual privind gestionarea și performanța

bugetului UE sunt aliniate la datele subiacente din fișele de program. Totuși, deoarece
raportul se concentrează pe realizările obținute în urma cheltuielilor și prezintă date
macroeconomice fără să specifice contribuția din partea PAC, acesta oferă o viziune
excesiv de optimistă asupra a ceea ce s-a realizat (a se vedea caseta 4.1). Raportul nu
tratează problema eficienței cheltuielilor. Comisia a constatat că există în continuare
provocări semnificative în atingerea obiectivelor politicii.
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Caseta 4.1
Exemple de raportare excesiv de optimistă referitor la performanță
în raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
Comisia declară că „peste 85 % din obiectivele pentru acțiunile din domeniul
climei în sectorul agricol au fost deja atinse în ceea ce privește gestionarea
biodiversității, a solului și a apei” 10. Aceste obiective au la bază suprafețele vizate
de măsurile specifice din cadrul FEADR, cu alte cuvinte ele se referă la realizări.
Obiectivele nu arată dacă plățile au avut vreun efect asupra stării suprafețelor
pentru care s-a acordat sprijin.
Comisia consideră că FEADR „aduce o contribuție importantă la dezvoltare. De
exemplu, accesul la internetul în bandă largă în zonele rurale s-a îmbunătățit
considerabil (59 % din gospodăriile din mediul rural au acces la servicii de
generație următoare în 2019)” 11. Raportul nu conține informații referitoare la
contribuția FEADR la această cifră.
Logica de intervenție sumară subiacentă PAC

4.18. Comisia a elaborat o logică de intervenție sumară pentru plățile directe,

măsurile de piață și dezvoltarea rurală 12, care pune în corelație obiectivele, măsurile și
indicatorii de realizare ai PAC, însă nu identifică nevoile sau rezultatele și valorile-țintă
urmărite. Logica de intervenție a Comisiei pentru plățile directe (a se vedea figura 4.4)
nu definește nivelul de venituri urmărit pentru fermieri prin intermediul PAC. Pentru
FEADR, regulamentul cere statelor membre să indice, în programele de dezvoltare
rurală, legătura dintre nevoi și măsuri 13 și să stabilească valori-țintă pentru indicatorii
de rezultat pe care îi utilizează.

10

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE, p. 32 din
Partea 2.

11

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE, p. 33 din
Partea 2.

12

DG AGRI, 2017, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, p. 13-14.

13

Articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
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Figura 4.4 – Logica de intervenție elaborată de Comisie pentru plățile
directe
Obiectivele
generale ale PAC
Obiectivele
specifice ale
pilonului I

Instrumentele
pentru plăți directe

Principalii
indicatori de
realizare

Gestionarea durabilă a resurselor naturale
și acțiunile de combatere a schimbărilor
climatice

Producția viabilă de produse
alimentare
Creșterea
veniturilor agricole

Schema de
plată de
bază/schema
de plată
unică pe
suprafață
Nr. de fermieri
Nr. de hectare

Îmbunătățirea
competitivității
agriculturii

Plata
redistributivă

Nr. de fermieri
Nr. de hectare

Menținerea
stabilității pieței

Înverzirea

Nr. total de fermieri
Nr. total de hectare
- acoperit
- exceptat
- care face obiectul
diversificării
- care face obiectul
cerințelor pentru
zonele de interes
ecologic (ZIE)
- pajiști permanente
- cu măsuri echivalente

Satisfacerea
așteptărilor
consumatorilor

Plata pentru
tinerii fermieri

Nr. de fermieri
Nr. de hectare

Dezvoltarea teritorială
echilibrată

Furnizarea de bunuri
publice de mediu și
acțiunile în domeniul
schimbărilor climatice

Schema pentru
micii fermieri

Nr. de fermieri
Nr. de hectare

Sprijinul
cuplat
facultativ

Nr. de beneficiari,
cantitățile
eligibile,
nr. de hectare,
nr. de animale

Menținerea
diversității
agricole

Plata pentru zonele
care se confruntă cu
constrângeri naturale

Nr. de fermieri
Nr. de hectare

Sursa: DG AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the Common
Agricultural Policy 2014-2020, p. 13.

Majoritatea indicatorilor PAC măsoară realizările, și nu rezultatele

4.19. După cum se arată în figura 4.3, majoritatea indicatorilor din fișele de

program măsoară realizările. Indicatorii de realizare sunt legați în mod direct de
activitățile finanțate de la bugetul UE, însă furnizează puține informații cu privire la
progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor politicii. Mai mulți indicatori
din fișele de program descriu totodată contextul economic, de mediu și social în care
funcționează PAC, lucru pe care Curtea îl consideră ca fiind un element pozitiv. Cu
toate acestea, în ansamblu, indicatorii nu reușesc adesea să monitorizeze rezultatele
specifice ale intervențiilor PAC. Comisia consideră că performanța politicii poate fi
observată cu o relativă fiabilitate la nivel de realizări, dar că influența factorilor externi
devine mai importantă atunci când se urmărește măsurarea rezultatelor și, în special,
a impacturilor 14. Fără o logică de intervenție mai avansată și fără indicatori de rezultat
adecvați de la bun început, Comisia nu are capacitatea de a demonstra că PAC își
atinge obiectivele decât după ce își va fi realizat evaluările.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. Țintele urmărite pentru obiectivele generale ale PAC și pentru majoritatea

obiectivelor specifice ale FEGA sunt exprimate sub formă de tendințe dorite (de
exemplu, „creșterea” venitului factorilor agricoli sau „reducerea” emisiilor de gaze cu
efect de seră provenite din agricultură). Mai mulți factori externi au un impact asupra
efectului final și Comisia nu a identificat întotdeauna o relație de cauzalitate între PAC
și variabilă. Dat fiind că țintele sunt exprimate doar sub formă de direcții și nu sub
formă de valori cuantificate, identificarea obiectivelor intermediare este imposibilă.

4.21. Deoarece majoritatea indicatorilor din CMEF care nu se regăsesc în fișele de

program sunt indicatori de realizare, ei nu oferă informații suplimentare semnificative
cu privire la performanța în atingerea obiectivelor politicii. În 2016, Serviciul de Audit
Intern al Comisiei a examinat CMEF și a identificat deficiențe semnificative „în procesul
de stabilire a obiectivelor, în ansamblul de indicatori utilizați și în colectarea de date,
care ar putea compromite capacitatea DG AGRI de a monitoriza, a evalua și a raporta
cu privire la performanța politicii agricole comune pentru perioada 2014-2020” 15 (a se
vedea, de asemenea, punctul 1.18). Studiile de sprijin pentru evaluări menționează
frecvent că lipsa datelor rezultate din monitorizare (cu privire la măsuri) constituie
o limitare în analizarea impactului. În rapoartele sale speciale 16 și în Raportul anual
pe 2018, Curtea a pus în evidență, la rândul său, limitările care afectează informațiile
colectate referitor la performanță cu ajutorul indicatorilor din CFEM. Comisia a revizuit
atât indicatorii, cât și obiectivele în propunerile sale pentru PAC post-2020 și
a recunoscut necesitatea dezvoltării în continuare a indicatorilor 17.

15

COM(2017) 497 final, p. 9.

16

A se vedea Raportul special nr. 01/2016 (referitor la măsurarea performanței în raport cu
veniturile fermierilor), punctul 92; Raportul special nr. 10/2017 (referitor la tinerii fermieri),
punctele 70-71; Raportul special nr. 13/2020 (referitor la biodiversitatea pe terenurile
agricole), punctele 49, 59, 71 și 81.

17

Avizul nr. 7/2018 al Curții de Conturi Europene, punctele 68-71.
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Studiile de sprijin pentru evaluări nu acoperă economicitatea cheltuielilor PAC

4.22. Studiile de sprijin pentru evaluări examinate de Curte nu acoperă chestiuni

legate de economicitatea intervențiilor. Curtea a abordat acest tip de chestiuni în
rapoartele sale și, de exemplu, a identificat cazuri în care beneficiarii au primit
compensații excesive (de exemplu în cadrul înverzirii 18 și al unora dintre măsurile de
piață din sectorul fructelor și legumelor 19).

O producție alimentară viabilă

4.23. Figura 4.5 conține o prezentare de ansamblu a unei selecții de indicatori din

fișele de program corespunzători obiectivului general 1 (o producție alimentară
viabilă).

18

Raportul special nr. 21/2017 referitor la înverzire, punctele 24-25.

19

Raportul special nr. 23/2019 referitor la stabilizarea veniturilor pentru fermieri, punctul 84.
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Figura 4.5 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general 1 și de obiectivele specifice relevante

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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4.24. Toți cei trei indicatori legați de obiectivul general privind producția

alimentară viabilă (creșterea venitului factorilor agricoli, creșterea productivității
agricole și limitarea variabilității prețurilor) reflectă evoluții macroeconomice. Acești
indicatori indică o tendință pozitivă, dar impactul pe care îl are PAC asupra lor este fie
redus, fie nedemonstrabil. Numeroși alți factori influențează venitul, productivitatea și
prețurile. De exemplu, venitul factorilor agricoli a crescut ca urmare a productivității
mai mari și a diminuării forței de muncă utilizate în sectorul agricol. În mod similar,
condițiile pieței și fluctuațiile prețurilor agricole influențează nivelurile venitului 20. Cei
patru indicatori de realizare corespunzători obiectivelor specifice 2 și 3 ale FEADR
indică procentul de exploatații sprijinite, dar nu evaluează efectul acestui sprijin.
Plățile directe reduc volatilitatea veniturilor, dar, în mare parte, nu sunt bine
direcționate

4.25. Plățile directe constituie aproximativ 70 % din cheltuielile PAC. Conform unui
studiu de sprijin pentru evaluări, bazat pe date din perioada 2010-2015, plățile directe
au redus variabilitatea veniturilor fermelor cu circa 30 % 21.

4.26. Obiectivul specific al FEGA de „a susține stabilitatea veniturilor fermierilor

prin furnizarea unui sprijin direct pentru venit” are un singur indicator: „cota de sprijin
direct în veniturile agricole”. În 2017, valoarea acestui indicator a variat între 8 % în
Țările de Jos și 50 % în Slovacia. Ținta este de a menține raportul la un nivel stabil. Or,
aceasta nu este în concordanță cu obiectivul politicii de a mări venitul individual al
lucrătorilor din agricultură, limitând, în același timp, nevoia de sprijin direct.

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable
food production”, 2020, p. 33-34, 53-54.

21

Idem, p. 49-50.
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4.27. În Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului

UE, Comisia susținea că veniturile fermierilor erau încă în urmă în comparație cu
salariile din economia în ansamblu. În 2017, Comisia a declarat că venitul mediu în
sectorul agricol era de aproximativ 46,5 % din veniturile medii înregistrate în economia
țărilor din UE-28 22. Ea utilizează venitul antreprenorial pe unitate de muncă familială
ca indicator de măsurare a venitului fermei agricole. Aceasta cifră nu ia însă în calcul
situația demografică diferită a celor două populații (numeroși fermieri se află la vârsta
de pensionare) și nici venitul din alte activități decât cele agricole al gospodăriilor
agricole. Venitul disponibil, care ia în calcul și venitul din alte activități decât cele
agricole, este un element-cheie pentru evaluarea nivelului de trai al fermierilor 23.

4.28. În 2016, Curtea a recomandat24 Comisiei „să elaboreze un cadru statistic mai

cuprinzător, capabil să furnizeze informații privind venitul disponibil al gospodăriilor
agricole și să ofere o imagine mai precisă asupra nivelului de trai al fermierilor”,
precum și „să amelioreze cadrul pentru compararea veniturilor fermierilor cu veniturile
obținute în alte sectoare ale economiei”. Pentru PAC post-2020, Comisia a propus
patru indicatori privind venitul agricol, însă nu intenționează să colecteze date în
legătură cu venitul disponibil.

4.29. Conform datelor Eurostat, în 2016, aproximativ două treimi din fermele din

UE dispuneau de suprafețe mai mici de 5 ha. Întrucât plățile directe depind de
suprafața agricolă, circa 80 % din sprijin ajunge la aproximativ 20 % dintre beneficiari.
De fapt, peste 30 % dintre plăți ajung la 2 % din totalul beneficiarilor, care primesc
fiecare peste 50 000 de euro sub formă de plăți directe (a se vedea figura 4.6).
Diversele mecanisme de redistribuire (de exemplu, plafonarea și plățile redistributive)
au avut doar un efect neglijabil 25.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained – Brief No 1, p. 2-3.

23

Raportul special nr. 01/2016: „Sprijinul pentru veniturile fermierilor: este sistemul utilizat
de Comisie pentru măsurarea performanței acestui sprijin bine conceput și bazat pe date
temeinice?”, punctul 26.

24

Raportul special nr. 01/2016: „Sprijinul pentru veniturile fermierilor: este sistemul utilizat
de Comisie pentru măsurarea performanței acestui sprijin bine conceput și bazat pe date
temeinice?”, recomandarea 1.

25

Documentul de analiză nr. 02/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la viitorul PAC
(document de informare), p. 19; Raportul special nr. 10/2018 referitor la schema de plată
de bază în favoarea fermierilor, punctele 49-63.
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Figura 4.6 – Distribuția plăților directe per clasă de plăți și per cotă din
totalul beneficiarilor, Uniunea Europeană (2018)
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

4.30. Studiul de sprijin pentru evaluări examinează totodată distribuția echitabilă

a sprijinului direct 26 și concluzionează că, pe baza coeficienților Gini, concentrarea
sprijinului acordat sub formă de plăți directe nu s-a modificat decât într-o mică măsură
în perioada 2013-2015 (a se vedea figura 4.7).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable
food production”, 2020, p. 108-122.
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Figura 4.7 – Coeficienții Gini în ceea ce privește concentrarea sprijinului
acordat prin plăți directe, 2013 și 2015
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Notă: 0 indică o egalitate perfectă și 1 indică o inegalitate perfectă.
Sursa: Grupul European de Interes Economic (GEIE) Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the
CAP measures towards the general objective „viable food production”, p. 116.

4.31. Indicatorii de performanță ai PAC nu măsoară eficiența plăților directe. Un

studiu de sprijin pentru evaluări referitor la producția alimentară viabilă 27 și-a propus
să răspundă la următoarea întrebare: „Este sprijinul PAC acordat celor care au cea mai
mare nevoie de el?”. Concluzia studiului a fost că ponderea fermelor care beneficiază
de plăți directe și care generează un venit pe unitate de muncă mai mare decât
productivitatea națională medie a muncii scăzuse de la 29 % în 2013 la 26 % în 2015 28.
Studiul a constatat că venitul pe unitate de muncă se situa deasupra acestui etalon
pentru 9 % din fermele de mici dimensiuni și pentru mai mult de 30 % din fermele de
mari dimensiuni.

27

Ibidem, secțiunea 10.

28

Ibidem, p. 224.
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4.32. Dacă volumul sprijinului care ajunge la beneficiari din afara grupului-țintă ar

fi evaluat, politica agricolă comună ar putea fi îmbunătățită atât sub aspectul
conceperii sale, cât și sub aspectul eficienței. Această evaluare ar presupune
identificarea fondurilor PAC care au fost plătite fermierilor al căror venit agricol
depășește venitul mediu din activități agricole, precum și a fondurilor plătite
beneficiarilor a căror activitate economică principală nu este agricultura. Astfel de date
ar putea ajuta la identificarea cererilor care implică o concentrare semnificativă de
terenuri (reprezentând posibile cazuri de „acaparare a terenurilor”). În plus, plățile
directe au avut o influență în sensul creșterii arendelor pentru terenuri în unele state
membre, în special pentru terenurile cu o productivitate scăzută 29. Evaluatorii au
recomandat Comisiei să investigheze impactul plăților directe asupra creșterii
arendelor și să aibă în vedere luarea unor contramăsuri adecvate 30.
Intervențiile pe piață au ajutat la stabilizarea piețelor, însă nu întotdeauna într-un
mod eficient

4.33. În raportul său anual privind gestionarea și performanța bugetului UE,

Comisia a subliniat că nu a fost nevoie de intervenții noi pe piață în 2018. Într-un
studiu de sprijin pentru evaluări realizat pentru Comisie, s-a concluzionat că
eficacitatea măsurilor utilizate în perioada 2014-2017 a variat 31, după cum se arată în
tabelul 4.1.

Tabelul 4.1 – Concluziile studiului de sprijin pentru evaluări referitor la
cheltuielile aferente măsurilor de piață
Cantități

Interval de punere
în aplicare

Eficacitate

Unt

Nerelevante

Rapid

Bună

Produse care Lapte praf degresat
pot fi stocate Brânză

Neadecvate

Rapid/Lent

Slabă

Adecvate

Rapid

Foarte bună

Carne de porc

Adecvate

Rapid

Foarte bună

Fructe și citrice

Adecvate

Rapid/Neutru

Bună

Legume

Adecvate

Rapid

Foarte bună

Fructe și
legume

Sursa: GEIE Agrosynergie pentru DG AGRI, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards
the general objective „viable food production”, 2020, p. 148.

29

Ibidem, p. 198.

30

Ibidem, p. 237.

31

Ibidem, p. 232.
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4.34. Comisia a introdus un set de măsuri de sprijin excepționale și temporare

pentru anumiți producători de fructe și legume în a doua jumătate a anului 2014, ca
urmare a embargoului impus de Rusia la importuri. Studiul menționat mai sus
evaluează eficacitatea măsurilor legate de fructe și citrice ca fiind „bună”, adăugând că
aceasta ar fi putut fi superioară dacă ar fi existat o gestiune mai adecvată a sistemului
de retrageri și a măsurilor excepționale 32. Curtea a constatat că nivelul de sprijin oferit
nu a ținut seama de existența unor debușee comerciale alternative decât abia în
al treilea an al interdicției și că măsurile de criză au dus uneori la cazuri de
supracompensare 33.
Un grad redus de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor

4.35. Indicatorul „procentajul exploatațiilor agricole care participă la sisteme de

gestionare a riscurilor” măsoară ponderea fermierilor care primesc sprijin în cadrul
PAC pentru prime de asigurare și care participă la fonduri mutuale și la alte
instrumente de stabilizare a veniturilor. Conform fișelor de program, progresul
indicatorului înspre valoarea-țintă nu a atins obiectivul intermediar stabilit
pentru 2018. Până la sfârșitul lui 2018, valoarea-țintă stabilită pentru 2023 fusese
realizată în proporție de 28,3 %. În fișele de program, Comisia a afirmat că gradul
scăzut de utilizare se datorează faptului că „acest tip de sprijin este nou și este nevoie
de timp pentru ca acesta să fie complet gestionat”. Curtea a constatat că majoritatea
fermierilor care încheie polițe de asigurare o fac fără să beneficieze de sprijin din
partea UE și că plățile directe în sine reduc în mod semnificativ volatilitatea venitului 34.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable
food production”, 2020, p. 148.

33

Raportul special nr. 23/2019 referitor la stabilizarea veniturilor pentru fermieri, punctele 84
și 89.

34

Ibidem, punctele 16-22 și punctul 41.
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Informațiile disponibile cu privire la eficacitatea măsurilor de dezvoltare rurală care
sprijină viabilitatea fermelor sunt limitate

4.36. În raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE se afirmă

că nivelul de realizare a țintelor privind îmbunătățirea viabilității și a competitivității
fermelor în cadrul FEADR este „relativ bun”. Acești indicatori reflectă însă procentajul
exploatațiilor agricole din UE care au beneficiat de sprijin și nu sunt de natură să
susțină concluzii cu privire la eficacitate. Datele pe care studiul de sprijin pentru
evaluări privind producția alimentară viabilă le-a avut la dispoziție nu au fost suficiente
pentru a se formula concluzii cu privire la eficacitatea măsurilor din cadrul FEADR. Până
la începutul anului 2020, statele membre utilizaseră mai puțin de jumătate din bugetul
planificat în cadrul FEADR pentru perioada 2014-2020 în scopul viabilității și
competitivității fermelor.

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere
a schimbărilor climatice

4.37. Figura 4.8 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor selectați din fișele
de program corespunzători obiectivului general 2 (gestionarea durabilă a resurselor
naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice).
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Figura 4.8 – Imagine de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general 2 și de obiectivele specifice relevante

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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4.38. Majoritatea indicatorilor din fișele de program corespunzători obiectivelor

specifice privind resursele naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice
se referă la suprafața de teren sau la efectivul de animale care face obiectul măsurilor
sau angajamentelor diverse, fără să măsoare beneficiile obținute la nivelul mediului
înconjurător. Din totalul de 19 indicatori, doar 2 sunt indicatori de rezultat (a se vedea
punctele 4.43 și 4.46).
PAC are potențialul de a contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale, dar nu
există date suficiente pentru a evalua eficacitatea

4.39. În raportul său anual cel mai recent privind gestionarea și performanța

bugetului UE, Comisia consideră o realizare faptul că 79 % din suprafața agricolă totală
a UE a făcut obiectul a cel puțin unei obligații privind înverzirea în 2018. Cu toate
acestea, Curtea a constatat 35 că înverzirea avusese un efect măsurabil redus asupra
practicilor agricole și a mediului. Înverzirea a produs schimbări la nivelul practicilor
agricole pentru aproximativ 5 % din suprafața agricolă totală a UE și a fost observată
o tendință ca modificările aduse practicilor agricole consacrate să fie minime. Plata
pentru înverzire a continuat să reprezinte, în esență, o măsură de sprijin pentru
venit 36.

4.40. Statele membre definesc standarde pentru „bunele condiții agricole și de

mediu ale terenurilor”, care sunt parte a ecocondiționalității. Unele state membre au
stabilit aceste standarde la niveluri foarte puțin exigente 37. În plus, divergențele în
aplicare, de la un stat membru la altul, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile
administrative pentru nerespectarea cerințelor de ecocondiționalitate, pun la grea
încercare conceptul de „condiții de concurență echitabile” 38. Anumite standarde de
ecocondiționalitate ar putea aduce o contribuție la biodiversitate, dar nici Comisia, nici
statele membre nu au măsurat impactul lor 39.

35

Raportul special nr. 21/2017 referitor la înverzire.

36

Raportul special nr. 21/2017 referitor la înverzire, punctele 24-25.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020, p. 77-78.

38

Comisia Europeană, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, p. 21; Raportul special nr. 26/2016:
„Creșterea eficacității și simplificarea mecanismului de ecocondiționalitate prezintă în
continuare unele provocări”.

39

Raportul special nr. 13/2020 referitor la biodiversitatea pe terenurile agricole, punctele 4150.
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4.41. Dacă sunt bine direcționate, măsurile de agromediu și climă pot aduce

o contribuție semnificativă la biodiversitate, cel mai probabil acolo unde schemele
acoperă o proporție considerabilă din peisajele agricole sau când sunt concentrate pe
riscuri specifice. Faptul că aceste măsuri sunt adoptate într-un grad scăzut de către
fermieri constituie însă o problemă 40. Curtea a identificat cazuri în care compensația
acordată în cadrul unora dintre măsurile FEADR nu acoperea costurile de participare la
schemă (de exemplu, plățile Natura 2000 în unele state membre 41).

4.42. În ceea ce privește obiectivul specific privind ecosistemele al FEADR,

indicatorii de realizare legați de silvicultură de la nivelul UE arătau că gradul de
adoptare a măsurilor forestiere a fost unul modest. Evaluarea Comisiei cu privire la
măsurile forestiere 42 concluzionează că, deși este loc de îmbunătățiri, măsurile au
sprijinit anumite acțiuni care fie nu ar fi fost finanțate la același nivel, fie nu ar fi fost
implementate deloc.

4.43. Indicatorul „procentajul terenurilor irigate care trec la sisteme de irigații mai

eficiente” este legat de obiectivul specific 5 al FEADR. Valoarea-țintă pentru 2023 este
de 13,0 %; în 2018, rezultatul a fost de 5,26 %43, ceea ce înseamnă 40 % din valoarea
urmărită. Progresul de ansamblu este neclar. Bazându-se pe un eșantion de state
membre, studiul de sprijin pentru evaluări a constatat că nu există o verificare clară
a economiilor de apă obținute după finalizarea investiției finanțate de FEADR 44.

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020; Raportul
special nr. 13/2020 referitor la biodiversitatea pe terenurile agricole.

41

Raportul special nr. 01/2017: „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca
implementarea rețelei Natura 2000 să permită valorificarea la maximum a întregului său
potențial”, punctele 59-60.

42

SWD(2019) 389 final.

43

Fișele de program aferente proiectului de buget pe 2021.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, p. 157-158.
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S-a observat că măsurile PAC au un impact redus în abordarea nevoilor legate de
climă din cauza modului în care sunt concepute

4.44. În 2017, emisiile provenite din agricultură au reprezentat aproximativ 12,6 %
din emisiile totale de gaze cu efect de seră din UE 45. Emisiile de gaze cu efect de seră
provenite din agricultură au scăzut cu peste 20 % din 1990 46, însă, începând din 2010,
nivelul lor a stagnat (a se vedea figura 4.9).

Figura 4.9 – Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură în
UE începând din 1990, UE-28
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Sursa: Raportul anual de activitate pe 2019 al DG AGRI, p. 38, cu modificări.

4.45. UE a stabilit o țintă globală de a reduce cu 40 % emisiile de gaze cu efect de

seră (față de nivelurile din 1990) până în 2030 47. În urma pactului verde și a exprimării
ambiției de a se realiza tranziția către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere
climatic până în 2050, Comisia a propus majorarea țintei de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră ale UE la cel puțin 55 % până în 2030, în comparație cu nivelurile
din 1990. În 2019, nu exista o foaie de parcurs specifică pentru reducerea în UE
a emisiilor din agricultură 48.

45

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG AGRI, p. 38.

46

Fișele de program aferente proiectului de buget pe 2021.

47

Comunicare a Comisiei – „Un cadru pentru politica privind clima și energia în
perioada 2020-2030”, COM(2014) 015 final.

48

Raportul special nr. 18/2019 referitor la emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE.
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4.46. Indicatorul privind „proporția dintre suprafața totală cu pajiști permanente și

suprafața agricolă totală a unui stat membru” este bazat pe datele furnizate de
fermieri și vizează una dintre obligațiile acestora în materie de înverzire. Sechestrarea
dioxidului de carbon este unul dintre principalele motive care stau la baza menținerii
pajiștilor permanente în cadrul înverzirii 49. Ținta este ca această proporție să nu scadă
cu mai mult de 5 % în raport cu o proporție de referință. În 2019, proporția nu a scăzut
dincolo de limita de 5 % în niciun stat membru (conform datelor disponibile pentru
21 de state membre) 50. Statele membre pot permite aratul pajiștilor permanente.
Studiile arată că pajiștile arate și reînsămânțate au o valoare ecologică mai scăzută și
pot chiar genera emisii de CO2 mai mari în comparație cu pajiștile nearate 51. Nu există
date suficiente care să arate că pajiștile permanente nu au fost arate 52. În cadrul
activităților de audit efectuate în vederea declarației de asigurare, Curtea a desfășurat
interviuri cu 65 de fermieri care cultivau aproximativ 4 600 ha de pajiști permanente.
Aproape 37 % dintre aceștia araseră sau reînsămânțaseră o parte din pajiști cel puțin
o dată din 2015. 10 % araseră și reînsămânțaseră pajiști în fiecare an.

4.47. Studiul de sprijin pentru evaluări cu privire la schimbările climatice arată că

măsurile obligatorii (de exemplu înverzirea și ecocondiționalitatea) nu abordează în
mod suficient emisiile de gaze cu efect de seră provenite din creșterea animalelor și
din gestionarea terenurilor cultivate. PAC nu conține măsuri prin care statele membre
să poată obliga fermierii să acționeze în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de
seră provenite din creșterea animalelor sau din gestionarea terenurilor cultivate 53.

4.48. În raportul său anual privind gestionarea și performanța bugetului UE,

Comisia a recunoscut necesitatea unei eficacități sporite și a unei îmbunătățiri
a direcționării PAC, astfel încât să se aducă o contribuție la obiectivul în materie de
mediu și climă.

49

Considerentul 42 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013.

50

Anexă la Raportul anual de activitate pe 2019 al DG AGRI, p. 234.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, p. 78-84.

52

Ibidem, p. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions.
Executive Summary, 2019, p. 2.
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Dezvoltarea teritorială echilibrată

4.49. FEGA se concentrează pe menținerea locurilor de muncă din cadrul

exploatațiilor agricole, în timp ce FEADR vizează, în plus, crearea de locuri de muncă în
afara exploatațiilor. Agriculturii îi corespunde însă o mică parte din PIB, chiar și în
zonele rurale. Sprijinul din partea FEADR este perceput ca având un impact limitat
asupra economiei rurale în general 54. Raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE conține informații cu privire la locurile de muncă și la
accesul la internetul în bandă largă, însă nu oferă nicio informație relevantă referitoare
la performanță în legătură cu obiectivul dezvoltării teritoriale echilibrate.

4.50. Figura 4.10 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișele de
program corespunzători obiectivului general „dezvoltarea teritorială echilibrată”.

54

Parlamentul European (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, cercetare pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, p. 99.
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Figura 4.10 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general 3 și de obiectivele specifice relevante

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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4.51. Singurul indicator din fișele de program care se referă la obiectivul general

privind „dezvoltarea teritorială echilibrată” este „rata de ocupare a forței de muncă în
mediul rural” 55. Această rată a crescut de la 63,4 % în 2012 la 68,1 % în 2018. Influența
PAC este incertă, dar în orice caz limitată (a se vedea punctul 4.52). Pe parcursul
aceleiași perioade, rata generală de ocupare a forței de muncă a crescut de la 68,4 % la
72,2 %. Mediul economic extern și multitudinea politicilor naționale au un efect direct
și indirect asupra ocupării forței de muncă în zonele rurale 56. Raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE recunoaște existența acestor factori.
PAC creează puține locuri de muncă în zonele rurale și sprijinul pentru tinerii fermieri
necesită o coordonare a măsurilor UE și a celor naționale

4.52. Numărul de locuri de muncă înregistrate ca fiind direct create de LEADER

până la sfârșitul anului 2018 a fost de 13 337 (30 % din valoarea-țintă pentru 2023),
reprezentând mai puțin de 0,05 % din rata totală de ocupare a forței de muncă în
zonele rurale. În ceea ce privește celelalte măsuri de dezvoltare rurală, numărul de
locuri de muncă create a fost de 10 784 (14 % din valoarea-țintă). Comisia
menționează în fișele sale de program că nu dispune de date fiabile cu privire la
locurile de muncă create în cadrul LEADER.

4.53. Studiile de sprijin pentru evaluări57 sugerează că contextul regional și

sectorial are un impact semnificativ asupra ocupării forței de muncă în zonele rurale și
că măsurile din cadrul PAC au un impact redus asupra locurilor de muncă din mediul
rural.

4.54. Tinerii fermieri pot beneficia de plăți directe suplimentare în cadrul FEGA și

de un sprijin punctual din partea FEADR atunci când înființează pentru prima dată
o exploatație agricolă. Constatările Curții concordă cu cele din studiile respective:
impactul sprijinului acordat de FEGA tinerilor fermieri este fie redus, fie inexistent, în
timp ce sprijinul din partea FEADR este mai eficace, în principal deoarece este mai bine

55

Anexă la Raportul anual de activitate pe 2019 al DG AGRI, p. 12.

56

Parlamentul European (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, cercetare pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, p. 99.

57

Evaluation of Article 68 measures, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on
generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019.
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direcționat 58. S-a constatat că măsurile din cadrul PAC vizând reînnoirea generațiilor
sunt eficace în „cazurile în care administrația și politicile bugetare complementare de
la nivel național, regional și local susțin și consolidează la rândul lor” măsurile
respective 59.
Nu există dovezi suficiente cu privire la eficacitatea măsurilor de investiții

4.55. Comisia afirmă în raportul său anual privind gestionarea și performanța

bugetului UE că accesul la internetul în bandă largă în zonele rurale s-a îmbunătățit
considerabil, dar că nu deține mai multe informații cu privire la contribuția pe care
a adus-o FEADR la dezvoltarea zonelor rurale. Un studiu de sprijin pentru evaluări care
examinează obiectivul general al dezvoltării teritoriale echilibrate în
perioada 2014-2020 este în curs.

4.56. Indicatorii din fișele de program care se referă la „procentul populației rurale

care beneficiază de servicii îmbunătățite/infrastructură îmbunătățită” și la „procentul
populației rurale care beneficiază de infrastructură informatică îmbunătățită/servicii
informatice îmbunătățite” sunt calculați împărțind „dimensiunea populației din zonă
(de exemplu, localitate, grup de localități) care beneficiază de serviciu/infrastructură”
la „totalul populației rurale acoperite în zona vizată de programul de dezvoltare
rurală” 60. Statele membre pot raporta întreaga populație a unei localități, indiferent de
numărul efectiv de utilizatori care beneficiază de pe urma acțiunii 61. În 2015, Curtea
a pus în evidență aceeași problemă pentru perioada 2007-2013 62.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019; Raportul special nr. 10/2017: „Sprijinul acordat de UE pentru tinerii
fermieri ar trebui să fie mai bine direcționat, astfel încât să stimuleze o reînnoire eficace
a generațiilor”; SURE-Farm: Impact of the Young Farmers payment on structural change,
2020.

59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

61

Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul
financiar 2018, punctul 7.59.

62

Raportul special nr. 25/2015 referitor la sprijinul acordat de UE pentru infrastructura rurală,
punctul 81.
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4.57. Lipsa de informații cuprinzătoare cu privire la numărul de proiecte, la

producția de energie din surse regenerabile și la capacitatea instalată împiedică
evaluarea și cuantificarea contribuției FEADR la implementarea energiei din surse
regenerabile în zonele rurale 63.

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire la performanță

4.58. Ca parte a activităților desfășurate în vederea declarației de asigurare pentru

exercițiul 2019, Curtea a examinat indicatorii din CMEF pentru 135 de proiecte de
dezvoltare rurală și a constatat următoarele în legătură cu proiectele respective:
o

în cazul a 27 de proiecte, nu exista o legătură clară între realizările și rezultatele
acțiunii implementate, pe de o parte, și obiectivele ariilor de intervenție, pe de
altă parte;

o

pentru 42 de proiecte, nu exista niciun indicator de rezultat relevant în CMEF care
să măsoare efectele imediate și directe ale acțiunii. În 15 dintre aceste proiecte,
statele membre remediaseră lacuna de raportare prin stabilirea unor indicatori
naționali. În caseta 4.2 este prezentat un exemplu de cerință de a se produce
rezultate.

Caseta 4.2
Exemplu de cerință de a se produce rezultate
În Polonia, beneficiarii unor măsuri de investiții, cum ar fi măsura 4.1 – „Sprijin
pentru ameliorarea nivelului global de performanță și de durabilitate al
exploatației agricole” –, au nu numai obligația de a prezenta realizări (de exemplu,
achiziționarea de utilaje agricole), ci și obligația de a produce rezultate, măsurate
prin creșterea dimensiunii economice 64 a exploatațiilor lor.

63

Raportul special nr. 5/2018 referitor la energia din surse regenerabile pentru o dezvoltare
rurală durabilă, punctul 65.

64

O aproximare a producției/cifrei de afaceri anuale a unei exploatații, exprimată în euro.
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Concluzii
4.59. Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE

oferă puține informații cuantificate cu privire la rezultatele și la impactul PAC și
descrierea pe care o prezintă cu privire la succesul politicii este excesiv de optimistă,
concentrându-se pe realizări, și nu pe rezultate. Comisia recunoaște în acest raport că
există în continuare provocări substanțiale în ceea ce privește consolidarea
performanței PAC (punctele 4.16-4.17).

4.60. Informațiile pe care indicatorii din fișele de program le furnizează privesc, în

principal, realizările, care sunt mai ușor de măsurat și mai puțin influențate de factori
externi decât rezultatele și impacturile. Per ansamblu, Curtea consideră drept un lucru
pozitiv faptul că indicatorii din fișele de program descriu contextul economic, de mediu
și social al PAC și că sursele de date pe care Comisia le utilizează pentru a măsura
valoarea indicatorilor sunt diversificate. Una dintre deficiențele majore este că aceasta
nu a elaborat indicatorii pe baza unei logici de intervenție detaliate de la bun început,
în care să evalueze corelațiile dintre situația curentă, schimbările dorite, resursele
utilizate și efectele scontate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung
(punctele 4.16-4.21).

4.61. În comparație cu indicatorii luați separat, evaluările au potențialul de a oferi

o imagine mai detaliată referitoare la performanță și la impacturile politicii. Mai multe
studii de sprijin pentru evaluări acoperă obiectivele generale privind producția
alimentară viabilă și gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de
combatere a schimbărilor climatice. Un astfel de studiu care examinează obiectivul
general al dezvoltării teritoriale echilibrate este în curs. Dat fiind că PAC actuală
a demarat abia în 2015 și că datele rezultate din monitorizare sunt adesea insuficiente,
multe dintre concluziile acestor studii sunt provizorii. În funcție de durata perioadei de
tranziție, Comisia trebuie să întocmească un rezumat al principalelor concluzii rezultate
în urma evaluărilor ex post ale FEADR pentru perioada 2014-2020 până în
decembrie 2026 sau până în decembrie 2027. Până la oricare dintre aceste date,
Comisia ar trebui să fi prezentat deja propunerile sale legislative pentru perioada de
după 2027 (punctele 4.14-4.15).
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4.62. În ceea ce privește obiectivul general al producției alimentare viabile, plățile

directe au redus volatilitatea veniturilor fermierilor. În același timp, din cauza lipsei
unor criterii de referință pentru un nivel de trai echitabil și în absența unei direcționări
mai precise a cheltuielilor, eficiența sprijinului direct este diminuată. Nu există
informații suficiente pe baza cărora să poată fi formulate concluzii cu privire la
performanța măsurilor de dezvoltare rurală în raport cu acest obiectiv general
(punctele 4.23-4.36).

4.63. În ceea ce privește obiectivul general al gestionării durabile a resurselor

naturale și al acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, indicatorii sunt axați pe
dimensiunea suprafețelor care beneficiază de măsuri, și nu pe ceea ce s-a obținut
efectiv cu ajutorul sprijinului. Cu referire în mod specific la acțiunile în domeniul
schimbărilor climatice, s-a observat că măsurile PAC au un impact redus în abordarea
nevoilor legate de climă din cauza modului în care sunt concepute
(punctele 4.37-4.48).

4.64. Informațiile raportate de Comisie în raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE și în fișele de program cu privire la obiectivul general al
dezvoltării teritoriale echilibrate nu sunt suficiente pentru a permite evaluarea
performanței cheltuielilor efectuate de UE în acest domeniu
(punctele 4.49-4.57).
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Anexe
Anexa 4.1 – Obiectivele FEGA și ale FEADR
OBIECTIVE GENERALE
VERSIUNEA
SCURTĂ
NUMĂRUL
DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI UTILIZATĂ ÎN
OBIECTIVULUI
PREZENTUL
CAPITOL
1

Promovarea unei producții alimentare
viabile

O producție
alimentară viabilă

2

Gestionarea
durabilă
a resurselor
Promovarea gestionării durabile a resurselor
naturale și
naturale și a acțiunilor de combatere
acțiunile de
a schimbărilor climatice
combatere
a schimbărilor
climatice

3

Promovarea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate

Dezvoltarea
teritorială
echilibrată

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?
Da

Da

Da

OBIECTIVE SPECIFICE
VERSIUNEA
SCURTĂ
NUMĂRUL
DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI UTILIZATĂ ÎN
OBIECTIVULUI
PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

(FEGA) 1

Creșterea competitivității sectorului agricol
și accentuarea valorii acestuia în cadrul
lanțului alimentar

Competitivitate

Da

(FEGA) 2

Promovarea stabilității pieței

Stabilitatea pieței

Da

(FEGA) 3

Reflectarea mai adecvată a așteptărilor
consumatorilor

–

Nu

(FEGA) 4

Susținerea stabilității veniturilor fermierilor
prin furnizarea unui sprijin direct pentru
venit

Stabilitatea
veniturilor

Da

(FEGA) 5

Promovarea unei agriculturi mai orientate
spre piață, prin asigurarea unui nivel
–
semnificativ de sprijin decuplat pentru venit

Da
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OBIECTIVE SPECIFICE
VERSIUNEA
SCURTĂ
NUMĂRUL
DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI UTILIZATĂ ÎN
OBIECTIVULUI
PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

(FEGA) 6

Contribuția la îmbunătățirea performanței
de mediu prin componenta privind
înverzirea din cadrul plăților directe.
Contribuția la dezvoltarea unei agriculturi
sustenabile și la îmbunătățirea
compatibilității politicii agricole comune cu
așteptările societății, prin
ecocondiționalitate. Contribuția la
Performanța de
prevenirea eroziunii solului, la menținerea
mediu
materiei organice din sol și a structurii
solului, la asigurarea unui nivel minim de
întreținere și la evitarea deteriorării
habitatelor, precum și la protecția și
gestionarea apelor, prin intermediul
standardelor privind bunele condiții agricole
și de mediu ale terenurilor

Da

(FEGA) 7

Promovarea producției agricole locale și
asigurarea unui nivel echitabil al prețurilor la
bunurile destinate consumului direct și
–
prelucrării de către industriile locale din
regiunile ultraperiferice ale UE și din insulele
din Marea Egee

Nu

(FEGA) 8

Furnizarea către Comisie a unei asigurări
rezonabile cu privire la faptul că statele
membre au instituit sisteme de gestiune și
control în conformitate cu normele UE,
concepute cu scopul de a asigura legalitatea
și regularitatea operațiunilor subiacente
–
finanțate de FEGA, FEADR, SAPARD și IPARD
și, acolo unde este cazul, cu scopul de
a exclude anumite cheltuielile de la
finanțarea din partea UE pentru a proteja
interesele financiare ale UE

Nu

(FEGA) 9

Informare și sensibilizare sporită cu privire la
PAC prin menținerea unui dialog eficace și
regulat cu părțile interesate, cu societatea
–
civilă și cu categoriile specifice de publicțintă

Nu
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OBIECTIVE SPECIFICE
VERSIUNEA
SCURTĂ
NUMĂRUL
DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI UTILIZATĂ ÎN
OBIECTIVULUI
PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

(FEGA) 10

Facilitarea procesului decizional cu privire la
opțiunile strategice pentru PAC și sprijinirea
altor activități ale direcției generale prin
–
intermediului analizelor și al studiilor
economice și de politici

Nu

(FEADR) 1

Încurajarea transferului de cunoștințe și
a inovării în agricultură, în silvicultură și în
zonele rurale

–

Nu

(FEADR) 2

Creșterea viabilității fermelor și
a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și
a gestionării durabile a pădurilor

Viabilitatea și
competitivitatea
fermelor

Da

(FEADR) 3

Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv procesarea și comercializarea
–
produselor agricole, a bunăstării animalelor
și a gestionării riscurilor în agricultură

Da

(FEADR) 4

Refacerea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor care sunt legate de
agricultură și silvicultură

Da

(FEADR) 5

Promovarea utilizării eficiente a resurselor și
sprijinirea tranziției către o economie cu
–
emisii reduse de carbon și rezistentă la
schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar și silvic

Da

(FEADR) 6

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale

Da

Ecosisteme

Dezvoltarea
zonelor rurale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Capitolul 5
Securitate și cetățenie
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Cuprins
Puncte

Introducere

5.1.-5.2.

Sfera și abordarea

5.3.-5.5.

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)

5.6.-5.44.

Scopul și funcționarea FAMI

5.6.-5.10.

Informații publicate cu privire la performanță

5.11.

Evaluarea performanței FAMI pe baza informațiilor publicate
cu privire la performanță

5.12.-5.44.

Observații generale

5.12.-5.20.

Indicatorii de performanță ai FAMI prezintă unele limitări

5.13.-5.17.

Există o serie de lacune importante în informațiile despre FAMI

5.18.-5.19.

Evaluarea intermediară a confirmat relevanța FAMI
Sistemul european comun de azil

5.20.
5.21.-5.27.

Chiar și cu contribuția FAMI, absența unui consens politic înseamnă că
sistemul european comun de azil nu este pe deplin consolidat

5.23.

FAMI a stimulat relocările, dar numărul acestora rămâne sub valoarea-țintă
stabilită

5.24.

Diferențe semnificative între ratele de recunoaștere ale statelor membre
în ceea ce îi privește pe solicitanții de azil din Afganistan

5.25.

FAMI a sporit capacitatea statelor membre de a prelucra cererile de azil,
dar stocul de dosare nesoluționate persistă

5.26.-5.27.

Integrare și migrație legală

5.28.-5.34.

FAMI sprijină măsurile de integrare, dar impactul său pe termen lung
rămâne să fie constatat

5.30.

FAMI are o influență limitată în ceea ce privește atragerea de lucrători
cu înaltă calificare

5.31.-5.34.

Politici de returnare și migrație neregulamentară

5.35.-5.41.

Ratele nesatisfăcătoare de returnare persistă

5.37.-5.41.

Solidaritate și responsabilitate partajată între statele membre

5.42.-5.44.

FAMI a impulsionat solidaritatea, dar a avut mai puțin succes în ceea ce
privește partajarea responsabilității între statele membre

5.43.-5.44.
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Concluzii
Anexe
Anexa 5.1 – Obiectivele programului FAMI

5.45.-5.50.
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Introducere
5.1. Rubrica 3 din cadrul financiar multianual (CFM) acoperă cheltuielile legate de
politicile al căror obiectiv este de a consolida conceptul de cetățenie europeană prin
crearea unui spațiu de libertate, de justiție și de securitate fără frontiere interne.
Aceasta acoperă finanțarea pentru următoarele domenii:
o

azilul și migrația;

o

securitatea internă, care include gestionarea armonizată a frontierelor,
dezvoltarea politicii comune în materie de vize, cooperarea între autoritățile de
aplicare a legii și îmbunătățirea capacității de gestionare a riscurilor și a crizelor în
materie de securitate;

o

migrația și securitatea, cooperarea judiciară și sănătatea;

o

sănătatea umană, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor;

o

cultura și sectorul audiovizual;

o

justiția, drepturile consumatorilor, egalitatea și cetățenia.

5.2. Cheltuielile totale prevăzute la această rubrică pentru perioada 2014-2020 se

ridică la 17,7 miliarde de euro, din care fusese plătită până la sfârșitul anului 2019
o sumă de 13,8 miliarde de euro (a se vedea figura 5.1).
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Figura 5.1 – Securitate și cetățenie: plățile din perioada 2014-2019
corespunzătoare angajamentelor din CFM actual, ca procente din plățile
din cadrul CFM pentru toate rubricile, și defalcarea acestora

(în miliarde de euro)
FAMI
3,3 (23,9 %)



635,9 ml
d. de euro



Securitate și
cetățenie
13,8
(2,2 %)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

FSI
1,8 (13,0 %)
Produse alimentare și hrană
pentru animale
0,8 (5,8 %)
Europa creativă
0,7 (5,1 %)

Alte programe
7,2 (52,2 %)
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Sfera și abordarea
5.3. Metodologia utilizată pentru elaborarea acestui capitol este descrisă în
apendice.

5.4. Dintre cele 11 programe acoperite de rubrica 3 din CFM – Securitate și

cetățenie, Curtea a selectat unul: Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), care
reprezintă 24 % din plățile efectuate până în prezent pentru această rubrică din CFM.
În anexa 5.1 sunt enumerate obiectivele generale și patru obiective specifice ale FAMI.

5.5. Acest capitol se bazează în mare parte pe o analiză a informațiilor puse la

dispoziție de Comisie, completată cu constatări rezultate în urma rapoartelor de audit
și a documentelor de analiză ale Curții, după caz. Textul conține trimiteri la sursele
utilizate.
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Fondul pentru azil, migrație și integrare
(FAMI)
Scopul și funcționarea FAMI

5.6. Figura 5.2 prezintă o imagine de ansamblu a fondului și a contextului acestuia,
pe baza legislației relevante și a documentelor relevante ale Comisiei.

175

Figura 5.2 – Prezentare de ansamblu a FAMI
Nevoi
Statele membre ale UE ar trebui
să dezvolte și să pună în aplicare o
politică a azilului și a migrației
uniformă, consecventă și
coerentă, întemeiată pe
următoarele elemente:
• Tratamentul echitabil și
protecția refugiaților
• Migrație legală în funcție de
nevoile acestora și integrarea
resortisanților țărilor terțe
• Returnări efective pentru
persoanele care nu au dreptul
de a rămâne pe teritoriul UE
• Solidaritate și partajarea
responsabilității între statele
membre

Obiective
Gestionarea eficientă a
fluxurilor de migrație în cadrul
unei abordări comune a UE în
materie de azil și de migrație
prin:

Context și factori externi
Contextul de la nivelul UE
• Principalele tratate, directive și
instrumente de politici
nefinanciare relevante ale UE:
Titlul V din TFUE, Directiva
privind condițiile pentru
protecția internațională,
Eurodac, Dublin III, Directiva
privind condițiile de primire,
Directiva privind procedurile de
azil și dialogul politic
• Alte programe de cheltuieli: FSI,
ICD, Bunuri publice globale și
provocări globale
Contextul de la nivelul statelor
membre
Divergențele privind politicile în
materie de migrație și de azil,
rezultatele unor situații diferite din
punct de vedere politic și
economic, întârzierile în utilizarea
programelor naționale ale FAMI,
voința politică de a accepta
mecanismele de transfer și de
relocare a solicitanților de azil
Factori externi
• Instabilitatea din țările terțe și
modelele de migrație în
schimbare
• Nevoile variabile din statele
membre în ceea ce privește
piața forței de muncă și
integrarea

Efecte preconizate
Impacturi
Gestionarea eficientă și eficace a
fluxurilor de migrație în UE,
consolidarea SECA și a politicii
comune în domeniul imigrației, cu
respectarea Cartei drepturilor
fundamentale a UE
Rezultate
Azil, migrație legală și integrare,
returnări, solidaritate
• Dezvoltarea SECA
• Sprijinirea migrației legale către
statele membre, protejarea
integrității sistemelor de
imigrație din statele membre și
integrarea efectivă a
resortisanților țărilor terțe
• Returnări echitabile și efective
în statele membre și
combaterea migrației
neregulamentare
• Solidaritate și partajare a
responsabilității îmbunătățite în
special cu statele membre cele
mai afectate

•

consolidarea și dezvoltarea
sistemului european comun
de azil (SECA)
• sprijinirea migrației legale și
a integrării efective a
resortisanților țărilor terțe
• elaborarea de strategii de
returnare echitabilă și
efectivă
• consolidarea solidarității și
partajarea responsabilității
între statele membre
A se vedea anexa 5.1

Resurse
2014-2020: 7,4 miliarde de euro:
• Programe naționale ale statelor
membre cofinanțate –
4,6 miliarde de euro (61 %) și
gestionate de Comisie –
2,8 miliarde de euro (39 %)
• Pentru perioada 2014-2019,
78 % angajați și 44 % plătiți
•
•

•

Resursele umane ale DG HOME
din cadrul Comisiei și ale
agențiilor
Autoritățile statelor membre
însărcinate cu programele
naționale care fac obiectul
gestiunii partajate
Alți parteneri, organizații
internaționale și ONG-uri

Procese
Metoda de gestiune
• Gestiune partajată (61 % din
angajamente)
• Execuție directă și indirectă prin
intermediul
DG HOME (39 % din
angajamente)
Părți implicate
DG HOME, autoritățile statelor
membre, UNHCR, autoritățile
țărilor partenere, societatea civilă.
Agenții ale UE: EASO, Frontex
Activități
• Integrarea FAMI în cheltuielile
statelor membre prin
intermediul programelor
naționale
• Finanțare din partea UE:
granturi, acțiuni ale Uniunii,
asistență de urgență, asistență
tehnică, achiziții publice de
lucrări și de servicii
• Dezvoltarea, monitorizarea și
evaluarea politicilor statelor
membre în materie de azil, de
integrare și de returnare

Realizări preconizate
Proiecte:
• În domeniul azilului: de la
primire la cazare și la
prelucrarea cererilor,
dezvoltarea SECA, inclusiv
relocarea
• Măsuri anterioare plecării,
măsuri de integrare
locale/regionale/naționale
care implică societatea civilă,
comunitățile de migranți și
alte părți interesate
• Cooperare între statele
membre în ceea ce privește
integrarea resortisanților
țărilor terțe
• Formare, asistență anterior
sau ulterior reintegrării
pentru persoanele returnate
• Dezvoltare, monitorizare și
evaluare în toate domeniile
de mai sus
• Proiecte de cooperare între
statele membre pentru
îmbunătățirea solidarității și
a partajării responsabilității

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului (UE) nr. 516/2014 de instituire a FAMI și
pe baza surselor puse la dispoziție de Comisie.
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5.7. Instituit în 2014, FAMI urmărește să contribuie la gestionarea eficientă

a fluxurilor de migrație și la dezvoltarea, punerea în aplicare și consolidarea unei
politici comune a UE privind azilul și migrația, a protecției subsidiare, a protecției
temporare și a imigrației, respectând, în același timp, demnitatea umană și drepturile
și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

5.8. FAMI este gestionat în cea mai mare parte de statele membre prin intermediul
programelor lor naționale (61 % din activitățile fondului), restul fiind gestionat în mod
direct sau indirect de către Comisie.

5.9. Fondul finanțează o gamă largă de activități care urmăresc:
o

îmbunătățirea capacității administrative a autorităților din statele membre în
cadrul politicii UE în materie de azil și de migrație;

o

furnizarea de sprijin juridic, social și material pentru migranți;

o

integrarea resortisanților țărilor terțe;

o

însoțirea returnării voluntare sau forțate a resortisanților țărilor terțe;

o

relocarea și transferul beneficiarilor de protecție internațională;

o

consolidarea cooperării în cadrul UE;

o

furnizarea de asistență de urgență și de asistență tehnică pentru statele membre.

5.10. Fondul funcționează într-un context sensibil și în schimbare, cu mulți factori
care au avut în mod constant un impact asupra punerii sale în aplicare:

o

1

lipsa unei politici concertate la nivelul statelor membre în materie de migrație și
de azil 1;

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctul 20, și documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat
Fitness check on EU legislation on legal migration, SWD(2019) 1056 final.
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o

polarizarea opiniei publice în ceea ce privește chestiunile legate de migrație, fapt
care constituie un impediment în calea acțiunilor statelor membre în acest
domeniu 2;

o

întârzieri semnificative în adoptarea temeiului juridic al FAMI, precum și
a programelor naționale din cadrul FAMI ale fiecărui stat membru 3;

o

situația politică, economică și de securitate din țările de origine și de tranzit;

o

faptul că UE este dependentă de cooperarea din partea țărilor terțe în ceea ce
privește returnările cetățenilor acestora 4;

o

nevoile diferite ale statelor membre în ceea ce privește integrarea resortisanților
țărilor terțe 5;

o

posibila lipsă de voință politică a statelor membre de a lua parte la mecanismele
de transfer și de relocare a solicitanților de azil 6.

Informații publicate cu privire la performanță

5.11. Pe lângă raportarea sa anuală obișnuită privind performanța, efectuată prin

intermediul Raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, al fișelor
de program și al rapoartelor anuale de activitate (a se vedea punctul 1.3), Comisia
a efectuat o evaluare intermediară a performanței FAMI7 (a se vedea figura 5.3).

2

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctele 22 și 23 și provocarea 1.

3

A se vedea punctul 7.4 din Raportul anual pe 2019 al Curții.

4

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG Migrație și Afaceri Interne, p. 17-18.

5

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctele 20 și 40-42.

6

Cauzele conexate C-715/17, C-718/17 și C-719/17 (Curtea de Justiție), Hotărârea Curții de
Justiție din 2 aprilie 2020 în cauza Comisia/Polonia, Ungaria și Republica Cehă pentru
refuzul de a se conforma mecanismului temporar de relocare a solicitanților de protecție
internațională.

7

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Interim Evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final.
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Figura 5.3 – Calendarul principalelor evaluări și perioadele acoperite
CFM
2014-2020

CFM
2007-2013
2008

2010

2012

Perioada acoperită

2015

2017

CFM
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicare
Evaluarea intermediară a FAMI
pentru 2014-2017

Evaluarea ex post a FAMI
preconizată pentru 2024
(perioada de eligibilitate 20142022)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Evaluarea performanței FAMI pe baza informațiilor publicate cu
privire la performanță
Observații generale

5.12. Figura 5.4 prezintă o imagine de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți

FAMI incluși în fișele de program 8. O prezentare de ansamblu mai detaliată per
obiectiv specific se regăsește în figurile 5.5-5.8. La punctul 1.24 sunt discutate câteva
limitări generale 9 care se aplică la interpretarea acestor indicatori. În special, evaluarea
prin care Curtea urmărește să stabilească dacă un anumit indicator este „pe drumul cel
bun” se referă la probabilitatea ca acesta să își atingă valoarea-țintă. Această evaluare
nu ia în considerare dacă și în ce mod un anumit indicator este legat de acțiunile și de
obiectivele FAMI și nici dacă valoarea-țintă stabilită pentru indicatorul respectiv este
suficient de ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un prim pas în analizarea
performanței FAMI. Curtea nu a auditat nici fiabilitatea datelor subiacente, dar acest
aspect este discutat în capitolul 1 (a se vedea punctele 1.13-1.23).

8

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 452-469.

9

A se vedea, de asemenea, punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.
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Figura 5.4 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți FAMI
incluși în fișele de program

Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii aferenți FAMI se află pe drumul cel bun către atingerea
valorilor-țintă respective?
Indicatori de
resurse/
realizare

Indicatori de efecte aferenți
programelor
Indicatori de Indicatori de
rezultat
impact

Obiectivul specific 1
„Sistemul european comun de azil”
Obiectivul specific 2
„Integrare și migrație legală”
Obiectivul specific 3
„Politici de returnare și migrație
neregulamentară”
Obiectivul specific 4
„Solidaritate și responsabilitate
partajată între statele membre”
Indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilorțintă respective?
DA
NU
NU ESTE CLAR
Indicatori cu ținte cuantificate
Indicatori fără ținte cuantificate

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Indicatorii de performanță ai FAMI prezintă unele limitări

5.13. Există patru indicatori de impact generali (în ceea ce privește returnările

efective în raport cu deciziile de returnare, procentul returnărilor voluntare, diferența
în ceea ce privește ratele de ocupare a forței de muncă între cetățenii UE și cei din
afara UE, precum și convergența ratelor de recunoaștere pentru solicitanții de azil).
Aceștia nu sunt direct legați de performanța FAMI, deși cheltuielile efectuate din fond
pot contribui la atingerea valorii-țintă respective.

5.14. Aproximativ două treimi dintre indicatori sunt indicatori de realizare, deci

o măsură a execuției operaționale a FAMI strâns legate de rata de utilizare a bugetului.

5.15. Dintre cele 24 de obiective de etapă aferente indicatorilor, fixate pentru

2020 10, 5 au fost deja atinse în anii precedenți, dar valorile-țintă nu au fost ajustate în
sus, în conformitate cu bunele practici de gestiune financiară, pentru a reflecta
potențialul de creștere a eficienței.

5.16. Informațiile privind performanța se bazează pe datele furnizate de statele

membre în rapoartele lor anuale privind punerea în aplicare a programelor lor
naționale 11. În 2019, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a identificat necesitatea de ași consolida monitorizarea punerii în aplicare a programelor naționale și de
a îmbunătăți fiabilitatea și coerența datelor raportate de statele membre 12.

10

Indicatori privind numărul de persoane care au beneficiat de asistență privind primirea și
azilul, numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul azilului, numărul de
persoane asistate cu măsuri de integrare, numărul de măsuri de integrare a resortisanților
țărilor terțe și numărul de operațiuni de expulzare monitorizate cofinanțate din FAMI – a se
vedea anexa 5.1.

11

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, articolul 3 și
anexa II. Regulamentul delegat (UE) 2017/207 al Comisiei din 3 octombrie 2016 privind
cadrul comun de monitorizare și evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul
pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru
cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor.

12

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 457.
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5.17. Valorile-țintă sunt cifrele cumulative stabilite de statele membre, dar nevoile

cuantificate nu sunt incluse în cadrul de raportare cu privire la performanță. Prin
urmare, nu există informații cu ajutorul cărora să se evalueze în ce măsură FAMI sau
statele membre au răspuns acestor nevoi. De exemplu, indicatorul privind numărul de
persoane care beneficiază de sprijin pentru primire și azil nu indică câte persoane au
nevoie de sprijin, cel privind spațiile de cazare la primire nu cuantifică nevoile de
cazare, iar cel privind numărul returnărilor finanțate nu oferă numărul de potențiali
candidați pentru returnări. În lipsa acestor informații, Curtea nu poate evalua ce
proporție din nevoile totale au fost satisfăcute de FAMI și de statele membre. În
schimb, indicatorii servesc drept contribuție la o evaluare calitativă a utilității fondului
în ceea ce privește contribuția adusă de finanțare la obiectivele de politică.
Există o serie de lacune importante în informațiile despre FAMI

5.18. Asistența de urgență din cadrul FAMI este gestionată de Comisie. Alocarea

inițială de 100 de milioane de euro a fost majorată la 2,2 miliarde de euro pentru
perioada rămasă până în 2020, reprezentând 30 % din fond. Comisia nu a elaborat însă
un cadru de monitorizare a performanței pentru proiectele finanțate prin EMAS 13.
Acest lucru are ca rezultat faptul că informațiile disponibile cu privire la performanța
tuturor cheltuielilor efectuate prin EMAS sunt limitate și prezentate într-o formă
agregată.

5.19. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de

program oferă puține informații privind economia și eficiența punerii în aplicare
a fondului sau cu privire la raportul cost-eficacitate al acțiunilor FAMI.
Evaluarea intermediară a confirmat relevanța FAMI

5.20. Evaluarea intermediară a Comisiei indică faptul că FAMI este relevant și că

a finanțat intervenții care au corespuns nevoilor statelor membre 14. Se consideră că
activitățile finanțate aduc o valoare adăugată europeană ridicată, deoarece statele
membre, acționând singure, nu pot gestiona aspectele legate de migrație și de azil și
fluxurile de migrație 15. Evaluarea a arătat că volumul, procedurile, domeniul de
13

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctul 78.

14

Interim evaluation of the AMIF, final report, secțiunea 5.4, p. 130-146.

15

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, considerentul 58.
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aplicare și rolul FAMI promovează principiile solidarității, partajării sarcinilor și
încrederii reciproce între statele membre 16, precum și că FAMI ajută statele membre
să își dezvolte capacitățile și să facă schimb de bune practici prin intermediul diferitor
rețele, cum ar fi Rețeaua europeană de migrație 17. În caseta 5.1 este prezentat un
exemplu acoperit de auditurile Curții.

Caseta 5.1
Relevanța și valoarea adăugată a FAMI
De la criza migrației din 2015, resursele financiare aferente asistenței de urgență
din cadrul FAMI au fost mobilizate și majorate la 2,2 miliarde de euro, iar bugetul
FAMI a fost majorat în mod substanțial, de la 3,1 miliarde la 7,4 miliarde de euro.
Comisia, agențiile UE (EASO, Frontex și Europol) și statele membre au trimis
experți 18 pentru a ajuta Italia, Grecia și alte state membre să facă față unui aflux
mare de solicitanți de azil într-o perioadă scurtă de timp. Acestea au răspuns
nevoilor urgente și au creat puncte de acces („hotspots”) pentru a face față
înregistrării și gestionării migranților.
Acesta a fost un act real și tangibil de solidaritate a UE și abordarea de tip
„hotspot” sprijinită de FAMI a contribuit la îmbunătățirea gestionării migrației în
cele două state membre principale aflate în prima linie, în condiții foarte dificile și
în continuă schimbare.
În cadrul auditului de urmărire a situației acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor sale 19, Curtea a examinat 20 de proiecte și a constatat că toate
erau relevante pentru nevoile de la fața locului.

16

Interim evaluation of the AMIF, final report, p. 170 și 171.

17

Interim evaluation of the AMIF, final report, p. 173 și 174.

18

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 28-30.

19

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctul 22 și anexa II.
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Sistemul european comun de azil

5.21. UE a stabilit standarde comune pentru politicile în materie de azil și de

migrație, dar statele membre sunt responsabile de punerea lor în aplicare. Fluxul de
refugiați și de migranți după 2015 a evidențiat deficiențe structurale semnificative în
ceea ce privește concepția și punerea în aplicare a sistemului european comun de azil
(SECA) și a demonstrat că este nevoie atât de o mai bună respectare a normelor și
a valorilor internaționale și ale UE, cât și de măsuri de creștere a încrederii în UE.
Printre altele, aceasta presupunea reducerea nivelurilor de migrație neregulamentară
către UE, procese de azil mai eficace și mai eficiente, o integrare socioeconomică mai
rapidă a solicitanților de azil și o cooperare și parteneriate consolidate cu țări din afara
UE în scopul gestionării migrației 20.

5.22. Figura 5.5 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de
program care sunt legați de consolidarea SECA.

20

Studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European intitulat Europe’s two trillion
euro dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24, Asylum policy, p. 188-190.
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Figura 5.5 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de
consolidarea SECA

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Chiar și cu contribuția FAMI, absența unui consens politic înseamnă că sistemul
european comun de azil nu este pe deplin consolidat

5.23. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE21 și fișele de

program 22 prezintă o imagine pozitivă a realizărilor FAMI, având în vedere că
4 indicatori sunt pe drumul cel bun și 6 dintre cei 8 indicatori se referă la realizări.
Fondul a oferit servicii de primire și de sprijin pentru azil unui număr de peste
2 milioane de persoane, a crescut numărul locurilor de cazare și le-a îmbunătățit pe
cele existente, astfel încât numărul total al acestora se ridică în prezent la 30 026.
Fondul a sprijinit relocarea în condiții legale și de siguranță a 62 651 de refugiați din
afara UE și a majorat sumele disponibile pentru acest efort. De asemenea, fondul ajută
statele membre să dezvolte, să monitorizeze și să evalueze politicile lor în materie de
azil și a finanțat formarea a 52 709 persoane în domeniul azilului. Cu toate acestea:
o

în pofida progreselor raportate cu privire la indicatorul privind persoanele care au
beneficiat de sprijin pentru primire și azil și la indicatorul privind creșterea
capacității de cazare (număr de locuri), nu există informații care să arate în ce
măsură valorile raportate răspund nevoilor (a se vedea punctul 5.17);

o

două valori-țintă stabilite pentru 2020 nu au fost ajustate, deși au fost atinse
timpuriu (a se vedea punctul 5.15). În 2017, 1 232 954 de persoane au beneficiat
de sprijin pentru primire și azil, cu mult peste obiectivul de etapă de 643 350 de
persoane stabilit pentru anul respectiv, dar valoarea-țintă pentru 2020
(1 286 700) nu a fost ajustată. În mod similar, până în 2017, 21 752 de persoane
beneficiaseră de formare în subiecte legate de azil, cu mult peste obiectivul de
etapă de 12 603 stabilit pentru acel an. Numărul acestora a crescut la 52 709 până

21

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor – FAMI, p. 154.

22

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 459 și p. 463-465.
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la sfârșitul anului 2019, dar valoarea-țintă pentru 2020 (25 205) rămâne
neschimbată.
o

indicatorul care arată un nivel ridicat al informațiilor obținute din țara de origine
și în urma misiunilor de stabilire a faptelor se referă în principal la un singur stat
membru 23.

FAMI a stimulat relocările, dar numărul acestora rămâne sub valoarea-țintă stabilită

5.24. Relocarea reprezintă pentru refugiați o cale sigură și legală de a intra în UE. În

total, în perioada 2015-2019, au fost relocați cu sprijinul fondului 62 651 de refugiați.
Acest număr reprezintă 62 % din valoarea-țintă cumulativă de 101 116 persoane
relocate 24. Finanțarea FAMI pentru această activitate a fost de 1 miliard de euro sau
13 % din bugetul FAMI. Această sumă a fost majorată la 1,07 miliarde de euro în 2020
pentru a reflecta angajamentele statelor membre privind relocarea refugiaților în UE
până în 2023. Atingerea acestei valori-țintă va depinde însă de evoluția situației și de
impactul restricțiilor legate de pandemia de COVID-19.

Diferențe semnificative între ratele de recunoaștere ale statelor membre în ceea ce îi
privește pe solicitanții de azil din Afganistan

5.25. Pentru a se asigura faptul că toți solicitanții de azil sunt tratați în mod egal,

astfel încât să nu se încurajeze deplasările secundare către alte state membre, un
indicator general măsoară convergența ratelor de recunoaștere ale diferitor state
membre (procentul de decizii în materie de azil prin care se acordă statutul prevăzut
de Convenția de la Geneva sau cel conferit prin protecție subsidiară în primă instanță)
pentru solicitanții de azil din aceeași țară de origine. Acest indicator arată dacă statele
membre tratează dosarele de azil în mod uniform. Resortisanții afgani reprezintă al
doilea cel mai mare grup de resortisanți ai aceluiași stat care solicită azil în UE.
Indicatorul pentru ratele de recunoaștere ale statelor membre este exprimat ca
o abatere standard în raport cu rata medie de recunoaștere și cu cât este mai mare
această abatere standard, cu atât divergența dintre statele membre în privința
acceptării cererilor de azil este mai mare. În cazul resortisanților afgani, ratele de

23

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 464.

24

Între 2017 și 2019, valoarea-țintă a fost majorată la 70 977 de persoane pentru a reflecta
o creștere a angajamentelor asumate de statele membre și 37 807 persoane au fost
relocate.
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recunoaștere ale diferitor state membre variază de la 6 % la 98 %, dar nu există niciun
motiv evident pentru această divergență, legat de natura cazurilor subiacente 25.
FAMI a sporit capacitatea statelor membre de a prelucra cererile de azil, dar stocul
de dosare nesoluționate persistă

5.26. Presiunea asupra sistemelor naționale de migrație rămâne ridicată26. În 2019,

au fost depuse aproximativ 721 000 de cereri de azil, inclusiv 657 000 de cereri depuse
pentru prima dată, o creștere de 11 % față de 2018. La sfârșitul anului 2019, conform
datelor Eurostat, autoritățile statelor membre încă examinau 899 000 de cereri de
protecție internațională, cu puțin mai multe decât la sfârșitul anului 2018.

5.27. În Raportul său special nr. 24/2019 privind migrația, Curtea a observat că

crescuse capacitatea de prelucrare a cererilor de azil în Grecia (cu sprijin din partea
FAMI, a EASO și a UNHCR) și în Italia (cu sprijin indirect din partea EASO). Cu toate
acestea, stocul de dosare nesoluționate era în creștere în Grecia, iar Italia nu dispunea
de o capacitate suficientă pentru a prelucra numărul mare de recursuri 27. Curtea
a recomandat Comisiei și EASO să consolideze gestionarea sistemelor de azil naționale.

25

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Latest asylum trends, 2019 overview,
informații publicate în februarie 2020.

26

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 459-465, și Raportul anual de activitate pe 2019 al DG Migrație și Afaceri Interne, p. 24.

27

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctul VI din sinteză, punctele 102-129 și
161-193 și recomandarea 5.
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Integrare și migrație legală

5.28. Aproximativ 4,6 % din populația UE este alcătuită din resortisanți ai unor țări

terțe care își au reședința în mod legal în UE, din motive legate de muncă, de educație,
de familie sau din alte motive 28. Cinci state membre găzduiesc aproximativ 77 % din
populația migrantă 29. Statele membre au responsabilitatea principală pentru
integrarea migranților, iar UE urmărește să elaboreze o politică cuprinzătoare în
domeniul imigrației, în cadrul căreia rezidenții legali din afara UE (cunoscuți ca
„resortisanți ai unor țări terțe”) să fie tratați în mod echitabil și nediscriminatoriu.
Abordarea sectorială adoptată de cadrul juridic al UE, care nu acoperă toți resortisanții
țărilor terțe, combinată cu sistemele naționale paralele și cu problemele legate de
sistemele naționale de integrare (cum ar fi recunoașterea diplomelor din afara UE),
implică faptul că resortisanții țărilor terțe pot fi dezavantajați pe piața forței de muncă.
Acest lucru poate duce la rezultate mai slabe în materie de integrare pe termen lung și
subminează capacitatea UE de a atrage lucrători cu înaltă calificare din afara UE 3031.

5.29. Figura 5.6 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de
program care sunt legați de integrare și de migrația legală.

28

Eurostat, Migrant integration, ediția 2017, pe baza datelor din 2014, excluzând Danemarca,
Irlanda și Țările de Jos.

29

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctul 5.

30

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctele 20 și 40-42.

31

Studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European intitulat Europe’s two trillion
euro dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24, Asylum policy, p. 179 și 182.
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Figura 5.6 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de integrare și
de migrația legală

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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FAMI sprijină măsurile de integrare, dar impactul său pe termen lung rămâne să fie
constatat

5.30. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de

program prezintă o imagine pozitivă a realizărilor FAMI, iar Comisia consideră că
„componenta de integrare este un adevărat succes” 32. FAMI a oferit sprijin, prin
intermediul măsurilor de integrare, unui număr de aproape 6 milioane de persoane. Cu
toate acestea:
o

progresele înregistrate cu privire la doi indicatori sunt neconcludente (numărul de
persoane care au beneficiat de măsuri anterioare plecării și proiectele de
cooperare între statele membre cu privire la integrarea resortisanților țărilor
terțe); doi indicatori nu sunt pe drumul cel bun (indicatorul la nivel înalt privind
reducerea diferenței dintre ratele de ocupare a forței de muncă ale resortisanților
țărilor terțe și ale resortisanților UE, asupra cărora FAMI nu are o influență
directă, și proiectele de dezvoltare, de monitorizare și de evaluare a politicilor);
cei doi indicatori realizați sunt cei ale căror valori-țintă fuseseră deja atinse (a se
vedea punctul 5.15);

o

succesul nu poate fi măsurat exclusiv în termeni de realizări. De exemplu,
participarea la cursuri de limbă și de educație civică sau sprijinul pentru
îmbunătățirea calificărilor și a capacității de inserție profesională nu se traduc
neapărat printr-o mai bună integrare. Impactul pe termen mai lung al unor astfel
de măsuri rămâne să fie constatat în evaluarea ex post care va fi publicată în
2024;

o

este puțin probabil ca valoarea-țintă a indicatorului general, și anume o diferență
de 10 puncte între rata de ocupare a forței de muncă în rândul resortisanților
țărilor terțe și cea în rândul resortisanților UE, să fie atinsă până la sfârșitul
perioadei de cheltuieli, în special dacă situația economică a UE se deteriorează
conform previziunilor 33.

32

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor (Programme performance overview) – FAMI, p. 155.

33

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document
part I programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020,
p. 462.
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FAMI are o influență limitată în ceea ce privește atragerea de lucrători cu înaltă
calificare

5.31. Statele membre sunt responsabile de integrarea resortisanților țărilor terțe,

dar UE le sprijină cu finanțare și cu stimulente 34. În 2004, Consiliul a adoptat
11 principii de bază comune pentru politica de integrare a imigranților, care au definit
integrarea ca fiind „un proces bidirecțional dinamic, pe termen lung și continuu, de
acomodare reciprocă”, implicând atât migranții, cât și societatea-gazdă. În 2016,
Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru integrarea migranților, care a inclus
o serie de sugestii pentru statele membre. Răspunsurile statelor membre la aceste
sugestii au fost diverse 35.

5.32. Cadrul juridic al UE privind migrația legală este stabilit în șapte directive

adoptate între 2003 și 2016, care acoperă condițiile de admisie și de ședere
a resortisanților țărilor terțe, egalitatea de tratament și mobilitatea în interiorul UE.
Directivele se referă la diferite categorii de resortisanți ai țărilor terțe: migranți din
motive familiale (reîntregirea familiei), rezidenți pe termen lung, studenți și
cercetători, lucrători cu înaltă calificare (cartea albastră a UE), lucrători sezonieri și
persoane transferate în cadrul aceleiași companii. Una dintre directive se referă la
aspectele procedurale ale admisiei, prin intermediul permisului unic. Întrucât statele
membre dispun de o anumită marjă de apreciere cu privire la modul de transpunere
a acestor directive în dreptul național, unele norme aplicate migranților nu sunt
identice în toate statele membre ale UE 36.

5.33. În vederea realizării obiectivului prevăzut în tratat, de dezvoltare a unei

politici comune a UE în domeniul imigrației 37, verificarea adecvării legislației efectuată
de Comisie în 2019 a identificat o serie de probleme critice și a constatat că „actualul
cadru privind migrația legală a avut un impact limitat asupra provocărilor globale
legate de migrație cu care se confruntă Europa” 38.

34

Articolul 79 alineatul (4) TFUE.

35

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctele 35-37 și 40-42.

36

Documentul de informare nr. 04/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea
migranților din afara UE”, punctul III din sinteză și punctul 20, notele finale 21 și 22.

37

Articolul 79 TFUE.

38

A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Executive summary of the
fitness check on EU legislation on legal migration, SWD(2019) 1056 final, secțiunea 3 –
Follow-up.
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5.34. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de

program nu conțin informații cu privire la măsurile menite să atragă în UE lucrători cu
înaltă calificare prin intermediul sistemelor de migrație legală, iar indicatorii nu sunt
adecvați pentru raportarea cu privire la astfel de măsuri 39. De asemenea, pot apărea
probleme din cauza dezacordului dintre Parlamentul European și Consiliu în calitate de
colegiuitori. De exemplu, negocierile privind propunerea de reformă pentru
modernizarea sistemului de informații privind vizele și creșterea atractivității
sistemului cărții albastre au stagnat în 2019, deoarece colegiuitorii nu au reușit să
ajungă la un acord cu privire la o serie de aspecte-cheie 40.

Politici de returnare și migrație neregulamentară

5.35. Atât migranții în situație neregulamentară, cât și resortisanții țărilor terțe ale

căror cereri de azil au fost respinse sau care nu mai au dreptul de a rămâne în UE
trebuie să fie returnați în condiții de siguranță în țările lor de origine sau de tranzit,
printr-un sistem de returnări voluntare asistate sau de returnări forțate (expulzări).
Returnările voluntare sunt preferabile deoarece au un raport cost-eficacitate mai bun
decât cele forțate și relațiile cu țările din afara UE sunt mai puțin afectate 41.

5.36. Figura 5.7 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de

program care sunt legați de returnarea migranților în situație neregulamentară.

39

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare
și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt
calificate, COM(2016) 378 final, expunerea de motive 1. Motivele și obiectivele propunerii și
considerentele 2-6.

40

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG Migrație și Afaceri Interne, p. 8 și 27.

41

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor (Programme performance overview) – FAMI, p. 156.
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Figura 5.7 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de returnarea
migranților în situație neregulamentară

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Ratele nesatisfăcătoare de returnare persistă

5.37. Necesitatea unor strategii de returnare echitabilă, durabilă și efectivă este un

obiectiv din ce în ce mai important pentru majoritatea statelor membre. FAMI a ajutat
statele membre să elaboreze, să monitorizeze și să evalueze politicile de returnare,
a oferit formare pentru peste 25 000 de persoane cu privire la subiecte legate de
returnare și a oferit sprijin pentru reintegrare unui număr de 115 000 de persoane
returnate, înainte și după returnarea lor.

5.38. Cu toate acestea, la nivelul întregii UE, rata de returnare pentru persoanele
care nu mai au dreptul de a rămâne pe teritoriul UE este nesatisfăcătoare (31,5 %),
deși este ceva mai bună pentru returnările voluntare decât pentru cele forțate 42.

5.39. FAMI cofinanțează atât returnările forțate și returnările voluntare ale

persoanelor care fac obiectul procedurilor de returnare, cât și operațiunile de
expulzare monitorizate 43. Valorile-țintă privind numărul persoanelor returnate nu sunt
atinse, dar obiectivul de etapă pentru anul 2017 privind numărul de operațiuni de
expulzare monitorizate a fost deja atins de cinci ori în anul respectiv, iar valoarea-țintă
pentru 2020 nu este ambițioasă și nu a fost ajustată pentru a se ține seama de această
situație (a se vedea punctul 5.14). În plus, diferența dintre operațiunile monitorizate și
numărul de persoane returnate nu este clară, iar informațiile conținute în indicatori ar
putea fi nefiabile. În sfârșit, punerea în aplicare efectivă a strategiilor de returnare
depinde în mare măsură de contextul politic.

42

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor (Programme performance overview) – FAMI, p. 156.

43

Articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE a Consiliului (Directiva privind
returnarea) obligă statele membre să pună în aplicare un sistem de monitorizare
a returnărilor forțate, în care îndepărtările forțate să implice organizații/organisme diferite
și independente de autoritățile care efectuează returnarea. Agenția Europeană pentru
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) sprijină monitorizarea returnărilor prin
trimiterea de experți („observatori pentru returnări”) care efectuează monitorizarea
independentă a operațiunilor de returnare pentru a asigura respectarea drepturilor
fundamentale.
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5.40. Rapoartele de performanță ale Comisiei au evidențiat unele cauze ale ratelor

scăzute de returnare 44. În special, principalele provocări pot fi abordate doar dacă
statele membre utilizează toate instrumentele disponibile la întregul lor potențial 45, iar
țările de origine sau de tranzit trebuie să fie dispuse să accepte persoanele returnate.
Sistemele de migrație ale statelor membre sunt însă în continuare supuse unei presiuni
considerabile (a se vedea punctele 5.26 -5.27), iar reformarea Directivei privind
returnarea este încă în așteptarea adoptării de către colegiuitori.

5.41. În Raportul său special nr. 24/2019 privind migrația, Curtea a observat că

sistemul de returnare era problematic în Grecia și în Italia, cu un număr mult mai mic
de migranți returnați decât numărul deciziilor de returnare. Returnările reprezintă
o problemă în întreaga UE. Curtea a identificat câteva cauze care au redus performanța
operațiunilor de returnare: timpul necesar pentru procesarea dosarelor de azil,
capacitatea insuficientă a centrelor de cazare a străinilor luați în custodie publică,
cooperarea nesatisfăcătoare cu țările de origine ale migranților sau faptul că aceștia
fug pur și simplu după emiterea deciziei de returnare care îi vizează 46. Curtea
a identificat, de asemenea, două sisteme paralele finanțate de UE care sprijină același
tip de activități de returnare 47.

44

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor (Programme performance overview) – FAMI, p. 156; Draft general budget of
the EU for the financial year 2021, Working document part I programme statements of
operational expenditure, COM(2020) 300 – iunie 2020, p. 460, și Raportul anual de
activitate pe 2019 al DG Migrație și Afaceri Interne, p. 17-19.

45

Raportul anual de activitate pe 2019 al DG Migrație și Afaceri Interne, p. 17.

46

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctul VII din sinteză și punctele 130-145.

47

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 94-101 și 160.
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Solidaritate și responsabilitate partajată între statele membre

5.42. Figura 5.8 prezintă o imagine de ansamblu a indicatorilor din fișele de

program care sunt legați de solidaritate și de partajarea responsabilității între statele
membre. În timp ce transferul între statele membre al persoanelor relocate sau care
beneficiază de protecție internațională pare să fie pe drumul cel bun în ceea ce
privește atingerea valorilor-țintă revizuite (în jos) pentru 2020, nu același lucru se
poate spune despre proiectele de cooperare vizând consolidarea solidarității și
a partajării responsabilității.

Figura 5.8 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de solidaritate
și de partajarea responsabilității

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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FAMI a impulsionat solidaritatea, dar a avut mai puțin succes în ceea ce privește
partajarea responsabilității între statele membre

5.43. În timpul crizei migrației din 2015, au fost mobilizate resurse financiare

aferente asistenței de urgență din cadrul FAMI, împreună cu cele ale agențiilor UE
(EASO, Frontex și Europol) și ale statelor membre 4849, pentru a ajuta statele membre
din prima linie să facă față unui aflux mare de solicitanți de azil într-o perioadă scurtă
de timp (caseta 5.1). Mecanismele de transfer de urgență au fost prima inițiativă de
acest fel în politica europeană în domeniul migrației 50. Scopul acestora era de
a transfera solicitanți de azil din țările situate în prima linie către state membre aflate
sub o presiune mai redusă 51. Există însă dovezi că unele state membre și-au asumat
o parte insuficientă a responsabilității în cadrul acestor inițiative sprijinite de FAMI,
fapt care a subminat eficacitatea acestora:
o

Punctele de acces („hotspots”) erau dependente de trimiterea de experți din alte
state membre. Șederea acestor experți naționali a fost adesea de scurtă durată,
fapt care a ridicat probleme legate de eficiență 52.

48

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 28-30.

49

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Interim Evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund 2014-2017, SWD(2018) 339 final, secțiunea 3.2.2, rezumat,
p. 42, secțiunile 5.1.4 și 5.1.5, în care s-a constatat că asistența de urgență a avut un rol în
consolidarea solidarității și a partajării responsabilității.

50

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 35-53.

51

Potrivit Regulamentului Dublin III [Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei
țări terțe sau de către un apatrid, primul stat membru în care a fost prezentată cererea de
azil este responsabil de examinarea acesteia.

52

Raportul special nr. 6/2017 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Răspunsul UE la criza
refugiaților: abordarea «hotspot»”, punctul V din sinteză și punctul 49.
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o

Dintre cele 160 000 de persoane care trebuie să fie transferate în temeiul celor
două decizii ale Consiliului din septembrie 2015 53, doar puțin peste 34 700 au fost
relocate în statele membre și în țările asociate spațiului Schengen. Acest număr
reprezintă 96 % din cereri, ținând seama de criteriile de eligibilitate prevăzute în
deciziile Consiliului 54.

o

În Raportul special nr. 24/2019 privind migrația, Curtea a observat că numărul de
persoane transferate nu era suficient pentru a reduce în mod eficace presiunea
asupra sistemelor de azil din Grecia și din Italia și că un procent foarte mic de
migranți potențial eligibili au fost relocați – în principal din cauza numărului redus
de candidați înregistrați 55.

o

Mecanismele temporare de transfer au expirat în septembrie 2017. Până în
iunie 2020, nu se ajunsese la un consens cu privire la propunerea Comisiei de
reformare a sistemului Dublin, care prevede repartizarea solicitanților între
statele membre. Cu toate acestea, în lipsa unui mecanism oficial de relocare
convenit la nivelul UE, Comisia coordonează un sistem de relocări voluntare adhoc, în principal pentru migranții care debarcă în Italia, în Malta și în Grecia 56.

53

Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 și Decizia (UE) 2015/1601 a
Consiliului din 22 septembrie 2015.

54

Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE (2019 Annual
Management and Performance Report for the EU Budget), anexa 1 – Analiza performanței
programelor (Programme performance overview) – FAMI, p. 156.

55

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 35-47.

56

Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Azilul, transferul și
returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere
a disparităților dintre obiective și rezultate”, punctele 48-53.
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5.44. Constatările evaluării intermediare sugerau că, chiar și cu finanțarea

disponibilă din partea FAMI, progresele înregistrate de instrumentele fondului erau
limitate în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională dintr-un
stat membru în altul 57. În plus, s-au constatat progrese limitate în ceea ce privește
proiectele de cooperare cu alte state membre în privința integrării resortisanților
țărilor terțe, cooperarea cu țările din afara UE pentru acordarea de asistență înainte și
după returnare, precum și solidaritatea și partajarea responsabilității în alte domenii
decât mecanismele de urgență menționate mai sus 58.

57

Interim evaluation of the AMIF, final report, punctul 5.1.4.1, p. 86, și punctul 5.1.4.2, p. 88.

58

Interim evaluation of the AMIF, final report, concluzia 4 al patrulea punct, p. 206.
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Concluzii
5.45. FAMI oferă un sprijin substanțial statelor membre pentru a le ajuta să facă

față costurilor și provocărilor legate de acțiunile în materie de azil și de migrație, cum
ar fi mecanismele de transfer și de relocare, schemele de sprijin pentru migranți și
finanțarea pentru construirea și modernizarea unităților de cazare. Acest sprijin este
acordat într-un context politic sensibil, caracterizat de pozițiile diferite ale statelor
membre.

5.46. Informațiile privind indicatorii de performanță pe care Comisia le furnizează

în raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și în fișele de
program se referă în principal la performanța înregistrată la nivelul activităților statelor
membre. Totuși, fiabilitatea și coerența informațiilor subiacente privind indicatorii
furnizate de statele membre nu sunt încă suficient controlate (a se vedea
punctul 5.16). Informațiile privind finanțarea aferentă asistenței de urgență (30 % din
FAMI) nu sunt acoperite de indicatorii de performanță (a se vedea punctul 5.18).

5.47. Deși Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța

bugetului UE furnizează informații contextuale, acesta nu precizează dacă FAMI este
pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivul general. Informațiile disponibile
subliniază relevanța cheltuielilor și valoarea adăugată europeană a fondului, dar
indicatorii definiți nu oferă dovezi cu privire la economie și la eficiență (a se vedea
punctul 5.19). Faptul că două treimi din indicatori măsoară activitățile și realizările
poate duce la o imagine exagerat de pozitivă a realizărilor. Dintre cei 24 de indicatori,
10 sunt pe drumul cel bun pentru a-și atinge valorile-țintă stabilite pentru 2020 și
progresele înregistrate pentru alți 4 indicatori sunt neconcludente (figura 5.4). FAMI
înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește consolidarea SECA și cele mai
slabe rezultate în ceea ce privește returnarea migranților în situație neregulamentară.

5.48. Deși peste 2 milioane de persoane au fost ajutate prin intermediul sprijinului

FAMI pentru azil (a se vedea punctul 5.23), SECA trebuie să fie în continuare
consolidat. De exemplu, există disparități semnificative între statele membre în ceea ce
privește acceptarea solicitanților de azil din aceeași țară (a se vedea punctul 5.25) și
întârzieri persistente în prelucrarea cererilor de azil, în pofida sprijinului acordat de
FAMI pentru creșterea capacității statelor membre (a se vedea punctele 5.26-5.27).
FAMI a stimulat relocarea refugiaților, dar cifrele rămân sub valorile-țintă stabilite
(a se vedea punctul 5.24).
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5.49. Deși indicatorii de realizare pentru activitățile legate de integrare și de

migrația legală pun realizările FAMI într-o lumină pozitivă, întrucât peste 6 milioane de
persoane au beneficiat de măsuri de integrare, impactul acestora pe termen lung nu
poate fi cunoscut încă, deoarece subzistă diferențe semnificative între perspectivele de
angajare ale migranților și cele ale resortisanților UE (a se vedea punctul 5.30). FAMI
are o influență limitată asupra obiectivului de a încuraja migrația legală către UE
a lucrătorilor cu înaltă calificare (a se vedea punctele 5.31-5.34).

5.50. FAMI oferă statelor membre sprijin pentru returnarea persoanelor care nu

mai au drept de ședere în UE, dar ratele de returnare sunt în general nesatisfăcătoare
(a se vedea punctele 5.37 -5.41). Numai 31,5 % dintre deciziile emise în UE cu privire la
returnarea migranților în situație neregulamentară în țările lor de origine s-au
concretizat într-o returnare efectivă (a se vedea punctul 5.38). Returnările voluntare
finanțate prin FAMI au atins 50 % din valoarea-țintă, iar returnările forțate 39 %
(figura 5.7). Mecanismele de transfer obligatorii anterioare, care vizau partajarea
responsabilității între statele membre, nu și-au atins nici ele obiectivele (a se vedea
punctul 5.43).
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Anexe
Anexa 5.1 – Obiectivele programului FAMI
OBIECTIVE GENERALE

NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

[OG1]

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

Obiectivul general al fondului este de
a contribui la gestionarea eficientă
a fluxurilor de migrație și la punerea în
aplicare, consolidarea și dezvoltarea
politicii comune privind azilul,
a protecției subsidiare și a protecției
temporare, precum și a politicii comune
în domeniul imigrației, respectând, în
același timp, pe deplin, drepturile și
principiile consacrate în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene.

–

DA
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OBIECTIVE SPECIFICE

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
EȘANTIONUL
CURȚII?

OS1

Consolidarea și dezvoltarea tuturor
aspectelor sistemului european comun
de azil, inclusiv a dimensiunii sale
externe.

Sistemul european
comun de azil

DA

OS2

Sprijinirea migrației legale către statele
membre, în conformitate cu necesitățile
economice și sociale ale acestora,
precum necesitățile pieței forței de
muncă, salvgardând în același timp
integritatea sistemelor de imigrație ale
statelor membre, precum și promovarea
integrării efective a resortisanților din
țări terțe.

Integrare și
migrație legală

DA

OS3

Consolidarea unor strategii de returnare
echitabilă și efectivă în statele membre,
care să contribuie la combaterea
imigrației ilegale, cu accent pe
sustenabilitatea returnării și pe
readmisia efectivă în țările de origine și
de tranzit.

Politici de
returnare și
migrație
neregulamentară

DA

OS4

sporirea solidarității și a repartizării
responsabilității între statele membre, în
special față de cele mai afectate de
fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin
cooperare la nivel practic.

Solidaritate și
partajarea
responsabilității
între statele
membre

DA

NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Capitolul 6
Europa în lume
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Cuprins
Puncte

Introducere

6.1.-6.2.

Sfera și abordarea

6.3.-6.6.

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare
Scopul și funcționarea Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare
Informații publicate cu privire la performanță

6.7.-6.27.
6.7.-6.8.
6.9.-6.10.

Evaluarea performanței ICD, pe baza informațiilor publicate
cu privire la performanță

6.11.-6.27.

Observații generale

6.11.-6.20.

Indicatorii aferenți ICD furnizează, în principal, informații contextuale

6.12.

Există instrumente mai puțin convenționale care contribuie la realizarea
obiectivelor ICD

6.13.

Inconsecvențe între diferiții actori din domeniul dezvoltării pot submina
progresul

6.14.-6.16.

Există și alți indicatori, dar aceștia nu sunt utilizați pentru evaluarea
performanței ICD

6.17.

Deficite de informații

6.18.-6.20.

Încurajarea dezvoltării durabile

6.21.-6.24.

Indicatorii arată o tendință pozitivă, deși sfera de acoperire a datelor
este mai mică

6.22.

Au fost raportate rezultate pozitive în ceea ce privește integrarea
aspectelor legate de schimbările climatice și promovarea economiei
verzi, dar, în alte domenii, evaluările nu sunt suficiente

6.23.-6.24.

Consolidarea și sprijinirea democrației

6.25.-6.27.

Rezultatele în ceea ce privește democrația și drepturile omului rămân
fragmentate

6.26.

Integrarea aspectelor legate de drepturile omului rămâne în continuare
un șantier în lucru

6.27.

Instrumentul european de vecinătate

6.28.-6.56.

Scopul și funcționarea Instrumentului european de
vecinătate

6.28.-6.30.
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Informații publicate cu privire la performanță

6.31.-6.32.

Evaluarea performanței IEV, pe baza informațiilor publicate
cu privire la performanță

6.33.-6.56.

Observații generale

6.33.-6.44.

Performanța obținută în raport cu obiectivele specifice selectate nu este
clară, ceea ce înseamnă că nu este posibilă o evaluare riguroasă
a performanței globale a IEV
În general, relațiile UE s-au consolidat, dar persistă unele probleme de
concepție
DG NEAR recunoaște că monitorizarea IEV trebuie îmbunătățită

6.34.
6.35.-6.39.
6.40.

Deficite de informații

6.41.-6.44.

Instituirea unei democrații solide și durabile

6.45.-6.49.

Nu s-au observat progrese clare în ceea ce privește instituirea unei
democrații solide și durabile

6.46.-6.49.

Sprijinirea dezvoltării durabile

6.50.-6.53.

O tendință pozitivă observată în materie de dezvoltare umană și de
dezvoltare a întreprinderilor

6.51.-6.53.

Promovarea relațiilor de bună vecinătate

6.54.-6.56.

Au existat unele progrese în ceea ce privește stabilitatea politică, în
special în reforma sectorului de securitate

6.55.-6.56.

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni cu privire
la performanță
Concluzii
Anexe
Anexa 6.1 – Obiectivele Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare și ale Instrumentului european de vecinătate

6.57.
6.58.-6.62.
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Introducere
6.1. Rubrica 4 din cadrul financiar multianual (CFM), „Europa în lume”, acoperă
cheltuielile aferente tuturor acțiunilor externe finanțate din bugetul general al UE.
Aceste politici urmăresc:
—

promovarea în străinătate a valorilor UE, cum ar fi democrația, statul de drept și
respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

—

abordarea provocărilor globale majore, cum ar fi schimbările climatice și
pierderea biodiversității;

—

sporirea impactului politicii UE de cooperare pentru dezvoltare, cu scopul de
a ajuta la eradicarea sărăciei, de a sprijini dezvoltarea durabilă și de a promova
prosperitatea;

—

promovarea stabilității și a securității în țările candidate și în țările învecinate;

—

consolidarea solidarității europene în urma dezastrelor naturale sau provocate de
om;

—

îmbunătățirea prevenirii crizelor și a soluționării conflictelor, menținerea păcii,
consolidarea securității internaționale și promovarea cooperării internaționale;

—

promovarea intereselor UE și a intereselor comune în străinătate.

6.2. Cheltuielile totale prevăzute la această rubrică pentru perioada 2014-2020 se

ridică la 66 de miliarde de euro, din care fusese plătită până la sfârșitul anului 2019
o sumă de 34,2 miliarde de euro (a se vedea figura 6.1).
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Figura 6.1 – Europa în lume: plățile din perioada 2014-2019
corespunzătoare angajamentelor din CFM actual, ca procent din plățile
de la toate rubricile și defalcare

(în miliarde de euro)



Instrumentul de cooperare
pentru dezvoltare (ICD)
8,1 (23,7 %)

635,9

mld. de
euro




Europa în lume
34,2
(5,4 %)

Instrumentul european de
vecinătate (IEV)
7,2 (21,1 %)
Instrumentul de asistență
pentru preaderare (IPA)
5,5 (16,1 %)
Ajutor umanitar
4,0 (11,7 %)

Alte acțiuni și programe
9,4 (27,4 %)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.
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Sfera și abordarea
6.3. Metodologia utilizată pentru elaborarea acestui capitol este în descrisă în

apendice.

6.4. Dintre cele 15 programe/instrumente aferente rubricii Europa în lume, Curtea

a selectat două, și anume Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și
Instrumentul european de vecinătate (IEV), care reprezintă împreună 44,8 % din plățile
de la această rubrică pentru perioada 2014-2019.

6.5. Obiectivele acestor două instrumente sunt toate enumerate în anexa 6.1, cu

accent pe cele selectate de Curte pentru analiza sa. În ansamblu, Curtea a acoperit
toate obiectivele ICD și a selectat patru dintre cele șapte obiective ale IEV, împreună cu
toți indicatorii corespunzători.

6.6. Acest capitol se bazează în mare parte pe o analiză a informațiilor puse la

dispoziție de Comisie, completată cu constatări rezultate în urma rapoartelor de audit
și a documentelor de analiză ale Curții, după caz. Textul conține trimiteri la sursele
utilizate.
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Instrumentul de cooperare pentru
dezvoltare
Scopul și funcționarea Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare

6.7. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) este principala sursă de

finanțare din partea UE pentru țările în curs de dezvoltare și este gestionat de Direcția
Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO) din cadrul Comisiei (a se
vedea prezentarea de ansamblu a ICD și a contextului aferent în figura 6.2). Obiectivul
său general de eradicare a sărăciei este defalcat în două obiective specifice:
„Încurajarea dezvoltării durabile” și „Consolidarea și sprijinirea democrației” 1. În
vederea atingerii obiectivelor sale, ICD pune la dispoziție finanțare pentru:
(1) programe geografice care acoperă o serie de țări în curs de dezvoltare
(aproximativ 60 % din bugetul ICD);
(2) programe tematice (aproximativ 36 % din bugetul ICD);
(3) Programul panafrican care sprijină Parteneriatul strategic Africa-UE (aproximativ
4 % din bugetul ICD).

6.8. Bugetul ICD pentru CFM 2014-2020 este de aproximativ 20 de miliarde de euro.
Per total, până la sfârșitul anului 2019, Comisia angajase 84 % din această alocare și
cheltuise 40 % 2.

1

Textul integral corespunzător obiectivelor poate fi găsit în anexa 6.1.

2

A se vedea analiza performanței programelor din Raportul anual pentru 2019 privind
gestionarea și performanța bugetului UE, anexa I, p. 187.
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Figura 6.2 — Prezentare de ansamblu a ICD
Nevoi
Prosperitatea mondială
Îmbunătățirea situației
economice
Democrație, drepturile
omului și libertăți
fundamentale
Statul de drept

Obiective
ICD are un obiectiv general
(OG) și două obiective
specifice (OS) (toate
selectate pentru analiză)
OG: eradicarea sărăciei
OS 1: încurajarea unei
dezvoltări economice,
sociale și de mediu
durabile
OS 2: consolidarea și
sprijinirea democrației, a
statului de drept, a bunei
guvernanțe, a drepturilor
omului și a principiilor din
dreptul internațional
A se vedea anexa 6.1

Resurse
2014-2020: 20,0 miliarde
de euro
Pentru 2014-2019: fonduri
angajate: 84 % și fonduri
plătite: 40 %
Personal din cadrul
Comisiei, al Serviciului
European de Acțiune
Externă (SEAE) și al
delegațiilor UE

Context și factori externi

Efecte preconizate

Contextul de la nivelul UE și al
statelor membre
Tratatele UE, strategia globală a UE,
normele comune de punere în
aplicare, Consensul european privind
dezvoltarea, Coerența politicilor în
favoarea dezvoltării, alte programe de
cheltuieli ale UE.
Prioritățile politice ale statelor
membre în materie de acțiune
externă și finanțare acordată de
statele membre pentru asistența
oficială pentru dezvoltare.

Impacturi
Reducerea sărăciei la nivel
mondial, eventual eradicarea
fenomenului

Factori externi
Agenda 2030 (obiectivele de
dezvoltare durabilă), Acordul de la
Paris
Schimbările climatice, dezastrele
naturale și cele provocate de om,
conflictele, situația politică din țările
partenere
Alte priorități și acțiuni ale donatorilor

Rezultate
Consolidarea unei creșteri
favorabile incluziunii,
participative și durabile în
țările acoperite de ICD
Îmbunătățirea drepturilor
omului, a democrației, a
bunei guvernanțe și a
securității
Îmbunătățirea răspunsului la
provocările mondiale
Consolidarea rețelelor de
organizații ale societății civile
la nivel regional și mondial
Proiectarea valorilor
europene și consolidarea
intereselor europene

Procese
Metoda de gestiune
Gestiune mixtă: în cea mai mare
parte, gestiune indirectă și gestiune
directă
Părți implicate
SEAE, delegațiile UE, mai multe
direcții generale ale Comisiei,
Parlamentul European, autoritățile
țărilor partenere, organizații
internaționale și instituții financiare,
societatea civilă, sectorul privat,
Frontex, agenții din statele membre
Activități
Prin finanțarea din partea UE: sprijin
bugetar, granturi, asistență tehnică,
achiziții pentru servicii și lucrări
Prin măsuri nefinanciare:
parteneriate, acorduri politice la nivel
înalt

Realizări preconizate
Proiecte puse în aplicare în
domeniul reducerii sărăciei și
al dezvoltării durabile
Proiecte puse în aplicare în
domeniul statului de drept,
al democrației și al bunei
guvernanțe
Țări care beneficiază de
sprijin
Procentul din finanțare
cheltuit

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului nr. 233/2014 privind ICD, a fișelor de
program ale Comisiei, a raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, a secțiunii
privind programul ICD din analiza performanței programelor, a rapoartelor anuale de activitate și
a evaluării ICD [SWD(2017) 600 final].
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Informații publicate cu privire la performanță

6.9. Pe lângă rapoartele sale obișnuite de nivel înalt privind performanța (raportul

anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, fișele de program și rapoartele
anuale de activitate) 3, Comisia publică un raport anual cu privire la punerea în aplicare
a instrumentelor UE pentru finanțarea acțiunii externe. Acesta conține informații
referitoare la rezultatele UE în ceea ce privește angajamentele sale globale, bazate,
printre altele, pe indicatorii cadrului UE privind rezultatele dezvoltării și cooperării
internaționale 4.

6.10. Comisia a prezentat informații referitoare la performanța ICD într-o serie de

evaluări. În figura 6.3 sunt prezentate mai multe evaluări selectate care au fost
examinate de Curte.

3

A se vedea punctul 1.3.

4

În scopul prezentului capitol și al acestui raport în ansamblu, Curtea folosește termenii
„indicator de resurse”, „indicator de realizare”, „indicator de rezultat” și „indicator de
impact”. Termenul „rezultate” corespunde „efectelor”, acest din urmă termen fiind definit
în glosarul din domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare (OCDE, Comitetul de asistență
pentru dezvoltare, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management).
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Figura 6.3 – Calendarul principalelor evaluări ale ICD și perioadele
acoperite

CFM
2014-2020

CFM
2007-2013
2 008

2010

2012

Perioada acoperită

2015

2017

CFM
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicare
Evaluarea intermediară a ICD
SWD: evaluarea intermediară a ICD
Consumul și producția durabile
SWD: analiză a cheltuielilor

SWD: analiză a impactului
privind IVCDCI

Coerența politicilor în
favoarea dezvoltării (CPD)
SWD: CPD
Myanmar/Birmania

Evaluare ex post a ICD
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluărilor și a documentelor de lucru ale serviciilor
Comisiei (SWD) publicate de Comisie.
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Evaluarea performanței ICD, pe baza informațiilor publicate cu
privire la performanță
Observații generale

6.11. Figura 6.4 conține o prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți

ICD incluși în fișa de program. Figura 6.5 prezintă indicatorii referitori la obiectivul
general. O prezentare de ansamblu mai detaliată per obiectiv specific se regăsește în
figura 6.6 și în figura 6.7. La punctul 1.24 sunt discutate câteva limitări generale 5 care
se aplică la interpretarea acestor indicatori. În special, evaluarea prin care Curtea
urmărește să stabilească dacă un anumit indicator este „pe drumul cel bun” se referă
la probabilitatea ca acesta să își atingă valoarea-țintă. Această evaluare nu ia în
considerare dacă și în ce mod un anumit indicator este legat de acțiunile și obiectivele
ICD și nici dacă valoarea-țintă stabilită pentru indicatorul respectiv este suficient de
ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un prim pas în analizarea performanței ICD.
Curtea nu a auditat nici fiabilitatea datelor subiacente, dar acest aspect este discutat în
capitolul 1 (a se vedea punctele 1.13-1.23).

5

A se vedea și punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.
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Figura 6.4 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți ICD
incluși în fișele de program
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii ICD se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă
respective?
Indicatori de
resurse/realizare

Indicatori de efecte aferenți
programelor
Indicatori de
rezultat

Indicatori de
impact

Obiectiv general
Obiectivul specific 1
Încurajarea dezvoltării durabile

Obiectivul specific 2
Consolidarea și sprijinirea democrației

Indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă?
DA

NU

NU ESTE CLAR

Indicatori cu ținte cuantificate
Indicatori fără ținte cuantificate

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Figura 6.5 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general 1

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

Indicatorii aferenți ICD furnizează, în principal, informații contextuale

6.12. Indicatorii aferenți ICD sunt în principal indicatori de impact, care, prin natura

lor, oferă mai degrabă o idee asupra contextului în care funcționează instrumentul și
nu o evaluare a performanței sale. ICD nu dispune de indicatori de rezultat și are un
singur indicator de realizare. Rapoartele analizate conțineau informații calitative, dar,
în lipsa unor date cantitative specifice referitoare la performanță, este dificil pentru
Curte să își formeze o imagine clară cu privire la performanța diferitor aspecte ale
programului. Un exemplu în acest sens este obiectivul general al ICD de eradicare
a sărăciei și indicatorul aferent acestuia, „proporția populației care trăiește sub pragul
de sărăcie stabilit la nivel internațional”. Progresele realizate nu pot fi atribuite doar
acțiunilor UE.
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Există instrumente mai puțin convenționale care contribuie la realizarea obiectivelor
ICD

6.13. Au apărut alte forme de finanțare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor

ICD, cum ar fi „finanțarea mixtă” (combinarea granturilor UE cu investiții din surse
publice și private) prin intermediul facilităților regionale de investiții în America Latină
sau al fondurilor fiduciare ale UE în Africa. În cadrul rapoartelor sale de audit, Curtea
a constatat că proiectele din eșantionul său finanțate de fondurile fiduciare ale UE
începuseră să producă realizări și că aceste fonduri contribuiseră la accelerarea
implementării. În pofida mai multor probleme semnalate în aceste rapoarte (punere în
comun limitată a finanțării, deficiențe la nivelul concepției, al gestionării și al
monitorizării), fondurile fiduciare ale UE s-au dovedit a fi un instrument flexibil pentru
a face față situațiilor de urgență 6. Unul dintre principiile acestor fonduri este de
a mobiliza finanțare suplimentară pentru a spori sprijinul UE și, prin urmare, pentru
a obține rezultate mai bune. Fondurile fiduciare ale UE nu au atras însă până în prezent
decât câțiva donatori 7 și o finanțare suplimentară limitată 8.
Inconsecvențe între diferiții actori din domeniul dezvoltării pot submina progresul

6.14. Evaluarea intermediară a ICD a evidențiat unele inconsecvențe între diferiții

actori care intervin în domeniul dezvoltării. Mai multe state membre ale UE sunt
reprezentate în țările partenere în care este implementat ICD. ICD privilegiază
o strategie comună între țara parteneră și UE, pentru a maximiza coerența și
complementaritatea dintre acestea. Cu toate acestea, în pofida unor progrese, există
încă reticențe față de programarea în comun. În unele cazuri, guvernele țărilor
partenere se tem că programarea în comun poate avea drept consecință o scădere
a nivelurilor generale ale ajutorului. Unele state membre consideră că programarea în

6

A se vedea Raportul special nr. 11/2017: „Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru Republica
Centrafricană”, punctele 62-65; și Raportul special nr. 32/2018: „Fondul fiduciar de urgență
al Uniunii Europene pentru Africa: un instrument flexibil, dar care nu este suficient de bine
direcționat”, punctele 39-44.

7

A se vedea Raportul special nr. 11/2017: „Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru Republica
Centrafricană”, punctele 55-61.

8

A se vedea Raportul special nr. 32/2018: „Fondul fiduciar de urgență al Uniunii Europene
pentru Africa: un instrument flexibil, dar care nu este suficient de bine direcționat”,
punctele 6-9.
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comun le-ar putea reduce vizibilitatea și ar dilua interesele și prioritățile lor naționale.
O astfel de reticență creează riscul suprapunerii activităților 9.

6.15. UE și statele sale membre s-au angajat să respecte practica de a asigura

„coerența politicilor în favoarea dezvoltării”, reducând la minimum inconsecvențele și
creând sinergii între diferitele politici ale UE cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea
cooperării pentru dezvoltare. O evaluare externă a acestei practici aplicate de UE
a concluzionat însă că politicile interne ale UE nu țineau seama în mod suficient de
impactul lor potențial asupra țărilor în curs de dezvoltare. În plus, abordarea UE legată
de această practică încă varia de la un domeniu de politică la altul 10.

6.16. Așa cum a observat Curtea în urma auditurilor sale, aceste probleme legate

de programarea în comun și de coerența politicilor în favoarea dezvoltării au dus la
inconsecvențe în rândul instrumentelor UE și între UE și statele sale membre 11.

Există și alți indicatori, dar aceștia nu sunt utilizați pentru evaluarea performanței
ICD

6.17. Alte rapoarte ale Comisiei, cum ar fi rapoartele anuale de activitate ale

DG DEVCO sau rapoartele anuale privind punerea în aplicare a instrumentelor UE
pentru finanțarea acțiunii externe, conțin indicatori care ar putea furniza informații
privind performanța ICD (a se vedea punctul 6.9). Până în prezent, DG DEVCO nu
a utilizat acești indicatori pentru a raporta cu privire la performanța ICD. Deși
indicatorii furnizează cifre pentru DG DEVCO în ansamblu sau pentru toate
instrumentele de acțiune externă luate împreună, informațiile aferente unora
indicatori pot fi defalcate pe instrumente. Altfel spus, aceștia ar putea fi utilizați pentru
a evalua în mod specific performanța ICD.
Deficite de informații

6.18. Comisia angajează contractanți externi pentru a evalua programele, cu scopul
de a obține o evaluare externă a eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și
a valorii adăugate europene ale acestora. Un rezultat esențial al procesului de

9

A se vedea External Evaluation of the Development Cooperation Instrument (2014-mid2017), p. 33, și SWD(2017) 600 final, p. 11 și 19.

10

A se vedea External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for
Development, iulie 2018, p. viii, ix și 23.

11

A se vedea rapoartele de audit ale Curții referitoare la Myanmar/Birmania (punctele 44-45),
Honduras (punctele 18-20) și Fondul fiduciar de urgență pentru Africa (punctele 33-38).
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evaluare 12 este documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) în care sunt
prezentate rezultatele evaluării. Cu toate acestea, pentru două 13 dintre cele patru
evaluări ex post examinate de Curte, nu existau documente SWD, ceea ce înseamnă că
nu a fost publicată o analiză a DG DEVCO cu privire la concluziile evaluatorilor externi.
Aceste concluzii sunt importante deoarece Comisia le utilizează pentru a justifica
modificările ulterioare aduse programelor sale.

6.19. Monitorizarea proiectelor individuale prezintă unele deficiențe. Mai multe

dintre auditurile Curții au semnalat cazuri în care nu existau indicatori pentru
îndeplinirea obiectivelor proiectului sau cazuri în care valorile-țintă fuseseră definite
doar după angajarea fondurilor 14. În alte cazuri, indicatorii nu erau specifici 15 sau
relevanți 16 ori nu erau însoțiți de valori de referință 17 sau de valori-țintă 18. Sursele
pentru colectarea datelor referitoare la indicatori nu erau întotdeauna fiabile 19 sau, în
unele cazuri, nu au fost colectate date deloc 20. Cel mai recent, raportul special al Curții
privind calitatea datelor în sprijinul bugetar a constatat de asemenea că indicatorii
prezentau mai multe deficiențe 21.

6.20. Un alt deficit de informații rezultă din intervalul de timp inevitabil dintre

alocarea fondurilor și momentul în care rezultatele devin vizibile. Până la
1 ianuarie 2020, 60 % din suma totală alocată pentru ICD în CFM 2014-2020 nu fusese
încă cheltuită (a se vedea punctul 6.8), ceea ce înseamnă că multe rezultate nu se vor
materializa decât după 2020. Ca în cazul tuturor instrumentelor de acțiune externă,
12

A se vedea Orientările privind o mai bună legiferare, SWD(2017) 350 final, capitolul I.

13

A se vedea Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and
Production, 11 aprilie 2018, și Evaluation of the EU cooperation with Myanmar,
ianuarie 2020.

14

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Honduras, punctul 36.

15

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
punctul 49.

16

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Honduras, punctul 36.

17

A se vedea rapoartele speciale ale Curții privind Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
punctele 20 și 51, și Honduras, punctul 36.

18

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Honduras, punctul 26.

19

Idem, punctul 36.

20

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Myanmar/Birmania, punctele 46-48.

21

A se vedea Raportul special al Curții privind calitatea datelor în sprijinul bugetar,
punctele 26-32.
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Comisia are obligația de a întocmi un raport de evaluare finală pentru
perioada 2014-2020, ca parte a reexaminării intermediare a următoarei perioade
financiare 22, care va avea loc după 2022.

Încurajarea dezvoltării durabile

6.21. Figura 6.6 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișa de
program legați de obiectivul specific 1 – „Încurajarea dezvoltării durabile”.

Figura 6.6 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
specific 1
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă respective?
Indicatori de
rezultat

Indicatori de
resurse/realizare

Indicatori de
impact

Da
Nu
Nu este clar

Indicatori legați de „Încurajarea dezvoltării durabile”
Indicator
ODM 3.1 – Rata fetelor raportată la
cea a băieților în ciclul primar de
învățământ
ODM 3.1 – Rata fetelor raportată la
cea a băieților în ciclul secundar de
învățământ
ODM 3.1 – Rata fetelor raportată la
cea a băieților în ciclul terțiar de
învățământ
ODD 3.2.1 – Rata mortalității la copiii
cu vârsta mai mică de cinci ani
(numărul de decese per 1 000 de
născuți-vii)
ODD 3.1.1 – Rata mortalității
materne la 100 000 de născuți-vii
ODD 2.2.1 – Prevalența retardului de
creștere în rândul copiilor cu vârsta
sub cinci ani

Progres către valoarea-țintă
100 % (2017)
2012

67 % (2017)

Val. intermediară
100 % (2020)
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100 % (2020)
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Val. intermediară
100 % (2020)
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2030
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20 % (2017)

Val. intermediară
100 % (2020)
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2013

63 % (2018)
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Val. intermediară
100 % (2020)
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Pe drumul
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67 % (2018)
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Da

Tip
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impact
Indicator de
impact
Indicator de
impact
Indicator de
impact
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impact
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impact

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

22

A se vedea articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru
punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe.
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Indicatorii arată o tendință pozitivă, deși sfera de acoperire a datelor este mai mică

6.22. Toți indicatorii arată o tendință pozitivă, iar trei dintre aceștia sunt pe drumul

cel bun către atingerea valorilor-țintă. Anumiți indicatori stabiliți inițial pentru
obiectivul specific 1 23 au fost însă abandonați. În consecință, nu mai sunt raportate
date cantitative în domenii precum ocuparea forței de muncă, rata de absolvire
a ciclului de învățământ primar și emisiile de CO2. În plus, în fișa de program pentru
2019, rezultatele reale raportate pentru ceilalți patru indicatori datează din 2018 sau
chiar din 2017. Cert este că rezultatele indică o tendință pozitivă:
—

ICD a depășit valoarea-țintă fixată pentru raportul dintre fete și băieți în sistemul
de învățământ;

—

ICD se afla, în mare, pe drumul cel bun către atingerea valorii-țintă privind
reducerea prevalenței retardului de creștere în rândul copiilor;

—

deși ICD nu este pe deplin pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă privind
reducerea mortalității materne la naștere și a mortalității copiilor sub cinci ani, sau înregistrat îmbunătățiri constante.

Au fost raportate rezultate pozitive în ceea ce privește integrarea aspectelor legate
de schimbările climatice și promovarea economiei verzi, dar, în alte domenii,
evaluările nu sunt suficiente

6.23. Comisia a raportat rezultate pozitive în ceea ce privește integrarea aspectelor

legate de schimbările climatice în acțiunea externă, pentru care a alocat până în
prezent 21,5 % din fondurile sale pentru perioada 2014-2019 24. O evaluare externă
a cooperării UE în domeniul consumului și producției durabile a ajuns la concluzia că
promovarea economiei verzi fusese eficace în Asia și în zona Mării Mediterane, dar mai
puțin în Africa (a se vedea caseta 6.1).

23

A se vedea fișele de program aferente proiectului de buget pe 2014, p. 272-274.

24

A se vedea anexele la raportul anual de activitate pe 2019, p. 487 și 488.
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6.24. În ceea ce privește alte domenii legate de dezvoltarea durabilă, este dificil să

se tragă concluzii din cauza lipsei unor evaluări generale care să se sprijine pe dovezi
solide. De exemplu, în domeniul educației, Curtea nu a identificat evaluări specifice
fiecărei țări pentru toate țările acoperite de ICD. O evaluare recentă pentru
Myanmar/Birmania arată că accesul la educație și calitatea educației s-au îmbunătățit,
concluzie coroborată de evaluarea Curții din 2018 25. În schimb, raportul special al Curții
din 2016 referitor la Honduras a constatat că acțiunea ICD a avut rezultate mixte în
sectorul educației. În pofida mai multor rezultate pozitive, niciuna dintre cele opt
valori-țintă stabilite pentru 2014 în planul național al țării nu fusese atinsă, iar în cazul
a șase dintre ele, rezultatele chiar scăzuseră sub nivelul de referință 26.

Caseta 6.1
ICD a sprijinit consumul și producția durabile
SWITCH to Green este o inițiativă finanțată prin ICD al cărei scop este de
a promova o economie verde, capabilă să genereze creștere, să creeze locuri de
muncă și să reducă sărăcia. Programele aferente urmăresc să sprijine adoptarea
unor tendințe de consum și producție durabile, să dezvolte capacitățile
microîntreprinderilor, ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale prestatorilor de
servicii pentru întreprinderi, precum și să intensifice colaborarea în rețea între
factorii de decizie și mediul de afaceri. Din 2007, de la lansarea inițiativei, Comisia
a angajat pentru aceasta o sumă de peste 257 de milioane de euro 27.
Evaluarea cu privire la consumul și producția durabile 28 s-a aplecat, în special,
asupra celor trei programe regionale SWITCH (SWITCH-Asia, SWITCH Africa Green
și SwitchMed) și a secretariatului acestora. Concluzia sa a fost că existența unor
sfere geografice de aplicare diferite, dar a unor obiective similare oferă o bază
adecvată pentru învățarea reciprocă, dar că sinergiile dintre cele trei programe
regionale rămân perfectibile.

25

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Honduras, punctul 53.

26

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Myanmar/Birmania, punctele 48-50.

27

A se vedea Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and
Production, 11 aprilie 2018.

28

Idem.

223

Componenta cu cel mai mare impact, și anume dezvoltarea afacerilor „verzi”,
a permis creșterea gradului de adoptare a practicilor de consum și producție
durabile și a nivelurilor de investiții ale microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici și mijlocii și a contribuit la crearea unui număr de locuri de muncă „verzi”
estimat la 352 000 29. Programul SWITCH-Asia a fost deosebit de eficace,
contribuind, printre altele, la lanțuri de aprovizionare mai ecologice în industria
thailandeză a autovehiculelor.

Consolidarea și sprijinirea democrației

6.25. Figura 6.7 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișa de

program legați de obiectivul specific 2 – „Consolidarea și sprijinirea democrației”.

Figura 6.7 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
specific 2
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă respective?
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

29

Estimare a locurilor de muncă create pentru programele SWITCH-Asia și SWITCH African
Green luate împreună (idem, p. 47).
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Rezultatele în ceea ce privește democrația și drepturile omului rămân fragmentate

6.26. Evaluarea intermediară realizată de Comisie în 2017 cu privire la ICD

a semnalat o serie de obstacole în calea abordării problemelor legate de democrație și
drepturile omului în anumite regiuni (de exemplu, drepturile omului în Irak, justiția în
Bolivia). În urma acestei evaluări, s-a constatat că rezultatele în domeniul drepturilor
omului erau „fragmentate și de o sustenabilitate îndoielnică” 30. Mai multe elemente
confirmă tendința negativă pentru obiectivul specific 2. Statul de drept se deteriorează
în țările acoperite de ICD, în ciuda numărului din ce în ce mai mare de proiecte
finanțate de instrument în acest domeniu, iar progresele limitate înregistrate anterior
în ceea ce privește creșterea prezenței femeilor în parlamentele naționale au fost
pierdute în 2019. Curtea dorește să sublinieze însă faptul că progresele în acest
domeniu nu depind doar de Comisie.
Integrarea aspectelor legate de drepturile omului rămâne în continuare un șantier în
lucru

6.27. Integrarea aspectelor legate de drepturile omului este din ce în ce mai

controversată și rămâne un șantier în lucru în țările acoperite de ICD 31. Astfel cum s-a
menționat, de exemplu, în evaluarea referitoare la Myanmar/Birmania, există factori
politici și culturali care pot complica evaluarea anumitor aspecte legate de drepturile
omului, cum ar fi integrarea dimensiunii de gen. În pofida inițiativelor Comisiei de
îmbunătățire a accesului la educație pentru fete, Planul strategic național de educație
din Myanmar/Birmania (2016-2021) 32 nu includea dispoziții ferme cu privire la
egalitatea de gen. Promovarea valorilor UE poate intra în contradicție cu principiul de
a permite părților interesate din țările în curs de dezvoltare să își asume
responsabilitatea pentru propria dezvoltare („asumarea responsabilității la nivel
național”), iar astfel de tensiuni pot afecta performanța ICD 33,34.

30

A se vedea evaluarea intermediară a ICD, p. 20 și 21.

31

Idem, p. vi și 19.

32

A se vedea Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, ianuarie 2020, p. 45 și 46.

33

A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea instrumentului de
cooperare pentru dezvoltare, SWD(2017) 600 final, p. 15 și 19.

34

A se vedea Raportul special al Curții privind sprijinul acordat de UE pentru lupta împotriva
traficului de persoane, punctele 53-57.
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Instrumentul european de vecinătate
Scopul și funcționarea Instrumentului european de vecinătate

6.28. Instrumentul european de vecinătate (IEV) este principala sursă de finanțare

din partea UE pentru 16 țări partenere și este gestionat de Direcția Generală
Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) din cadrul Comisiei, cu scopul de
a pune în aplicare politica europeană de vecinătate (a se vedea prezentarea de
ansamblu a IEV și a contextului aferent în figura 6.8). Obiectivul său general este de
a crea un spațiu de prosperitate comună și de a menține bune relații cu vecinii din sud
și din est 35 (a se vedea imaginea 6.1) și se articulează în jurul a șase obiective specifice:
—

instituirea unei democrații solide și durabile;

—

realizarea integrării în cadrul pieței interne a UE;

—

promovarea unei mobilități bine gestionate a persoanelor;

—

sprijinirea dezvoltării durabile;

—

promovarea relațiilor de bună vecinătate;

—

intensificarea cooperării regionale.

6.29. IEV pune la dispoziție finanțare pentru:
(1) programe bilaterale (până la 80 % din bugetul IEV) 36;
(2) programe multinaționale, care abordează provocări comune pentru unele țări
partenere sau pentru toate țările partenere (până la 35 % din bugetul IEV);
(3) programe de cooperare transfrontalieră între statele membre și țările partenere
de-a lungul părții din frontiera externă a UE care le este comună (până la 4 % din
bugetul IEV).

35

Obiectivele generale și specifice ale IEV sunt enumerate în anexa 6.1.

36

A se vedea anexa II la Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate.
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6.30. Bugetul IEV pentru CFM 2014-2020 este de aproximativ 17 miliarde de euro.
Per total, până la sfârșitul anului 2019, Comisia angajase 85 % din această alocare și
cheltuise 42 % 37.

Imaginea 6.1 – Cele 16 țări partenere vizate de politica europeană de
vecinătate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

37

A se vedea analiza performanței programelor din Raportul anual pentru 2019 privind
gestionarea și performanța bugetului UE, anexa I, p. 184.
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Figura 6.8 – Prezentare de ansamblu a IEV
Nevoi
Stabilitate în țările vecine ale
UE
Pace și securitate
Angajament față de valorile
universale ale democrației,
statului de drept și respectării
drepturilor omului

Obiective
IEV are un obiectiv general (OG)
și șase obiective specifice (OS)
(patru selectate pentru analiză)
OG: Realizarea unui spațiu de
prosperitate comună și de
bună vecinătate
OS 1: Promovarea valorilor
democratice și consolidarea
capacității instituționale
OS 4: Sprijinirea dezvoltării
inteligente, durabile și
favorabile incluziunii în toate
aspectele
OS 5: Promovarea consolidării
încrederii și a bunelor relații de
vecinătate, prevenirea și
soluționarea conflictelor
A se vedea anexa 6.1

Resurse
2014-2020: 17,4 miliarde de
euro
Pentru 2014-2019: fonduri
angajate: 85 % și fonduri
plătite: 42 %
Personal din cadrul Comisiei, al
Serviciului European de Acțiune
Externă (SEAE) și al delegațiilor
UE

Context și factori externi

Efecte preconizate

Contextul de la nivelul UE
Alte programe de cheltuieli
ale UE
Instrumentele de politică
relevante ale UE, altele
decât cheltuielile: dialogul
în materie de politici

Impacturi
O relație specială cu țările
partenere pentru a crea un
spațiu de prosperitate comună și
democrație

Factori externi
Situația în materie de
securitate în țările vecine
Sistemele politice interne
Repercusiunile economice
ale conflictelor și ale
instabilității (Primăvara
arabă, războiul din
Ucraina)
Alte părți care oferă
asistență

Procese
Metoda de gestiune
Gestiune mixtă: în cea mai
mare parte, gestiune
indirectă și gestiune
directă
Părți implicate
SEAE, delegațiile UE, mai
multe direcții generale ale
Comisiei, Parlamentul
European, autoritățile din
statele membre,
autoritățile și societatea
civilă din țara parteneră
vizată, Frontex
Activități
Elaborarea documentelor
de programare
Punerea în aplicare a unui
sprijin bazat pe stimulente
și diferențiat
Monitorizare și raportare
cu privire la progrese

Rezultate
Acorduri cuprinzătoare și planuri
de acțiune individuale în cadrul
politicii europene de vecinătate
Acorduri de liber schimb
aprofundate și cuprinzătoare și
acorduri privind evaluarea
conformității și acceptarea
produselor industriale
Acorduri de readmisie/facilitare
a eliberării vizelor și planuri de
acțiune în materie de liberalizare
a vizelor
Parteneriate în materie de
mobilitate
Reuniuni ministeriale
(Parteneriatul estic și Uniunea
pentru Mediterana)

Realizări preconizate
Proiecte puse în aplicare în
domeniul bunei guvernanțe și al
statului de drept
Proiecte puse în aplicare în
domeniul dezvoltării durabile
Programe de cooperare
transfrontalieră
Proiecte de cooperare
transfrontalieră puse în aplicare
Procentul din finanțare cheltuit

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului nr. 232/2014 privind IEV, a fișelor de
program ale Comisiei, a raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, a secțiunii
referitoare la IEV din analiza performanței programelor, a rapoartelor anuale de activitate și a evaluării
IEV [SWD(2017) 602 final].
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Informații publicate cu privire la performanță

6.31. Pe lângă rapoartele sale obișnuite de nivel înalt privind performanța (raportul

anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, fișele de program și rapoartele
anuale de activitate 38), Comisia publică un raport anual cu privire la punerea în aplicare
a instrumentelor UE pentru finanțarea acțiunii externe ( a se vedea punctul 6.9).

6.32. Comisia a prezentat informații referitoare la performanța IEV într-o serie de

evaluări (a se vedea figura 6.9).

Figura 6.9 – Calendarul principalelor evaluări ale IEV și perioadele
acoperite

CFM
2014-2020

CFM
2007-2013
2 008

2010

2012

Perioada acoperită

2015

2017

CFM
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicare
Evaluarea intermediară a IEV
SWD: Evaluarea intermediară a IEV
Guvernanța economică
SWD: Guvernanța economică
Azerbaidjan
Consumul și producția durabile
SWD: analiză a cheltuielilor

SWD: analiză a impactului
privind IVCDCI

Reforma în sectorul securității
Coerența politicilor în favoarea
dezvoltării (CPD)
SWD: CPD
Înfrățire instituțională
Statul de drept în țările
acoperite de DG NEAR

Evaluare ex post a IEV
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluărilor și a documentelor de lucru ale serviciilor
Comisiei (SWD) publicate de Comisie.
38

A se vedea punctul 1.3.
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Evaluarea performanței IEV, pe baza informațiilor publicate cu
privire la performanță
Observații generale

6.33. Figura 6.10 conține o prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți
IEV incluși în fișa de program. Figura 6.11 prezintă indicatorii referitori la obiectivul
general. O prezentare de ansamblu mai detaliată per obiectiv specific se regăsește în
figura 6.12, în figura 6.13 și în figura 6.14. La punctul 1.24 sunt discutate câteva
limitări generale 39 care se aplică la interpretarea acestor indicatori. În special,
evaluarea prin care Curtea urmărește să stabilească dacă un anumit indicator este „pe
drumul cel bun” se referă la probabilitatea ca acesta să își atingă valoarea-țintă.
Această evaluare nu ia în considerare dacă și în ce mod un anumit indicator este legat
de acțiunile și obiectivele IEV și nici dacă valoarea-țintă stabilită pentru indicatorul
respectiv este suficient de ambițioasă. Prin urmare, aceasta este doar un prim pas în
analizarea performanței IEV. Curtea nu a auditat nici fiabilitatea datelor subiacente,
dar acest aspect este discutat în capitolul 1 (a se vedea punctele 1.13-1.23).

39

A se vedea și punctele 3.21-3.35 din Raportul anual pe 2018 al Curții.

230

Figura 6.10 – Prezentare de ansamblu a tuturor indicatorilor aferenți IEV
incluși în fișele de program

Notă: Analiza Curții se bazează pe date ale Comisiei care nu au fost auditate de Curte.
Ilustrația de mai sus cu privire la progresul indicatorilor – dacă aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu
– se referă la probabilitatea, evaluată de Curte, ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Este
însă posibil ca un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca acesta
să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă aferentă să nu reflecte un nivel
adecvat de ambiție. Prin urmare, faptul că un indicator este „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
valoarea-țintă nu înseamnă neapărat că și programul ca atare este pe cale să își îndeplinească
obiectivele. A se vedea, de asemenea, apendicele (punctul 18).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Figura 6.11 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
general 1

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Performanța obținută în raport cu obiectivele specifice selectate nu este clară, ceea
ce înseamnă că nu este posibilă o evaluare riguroasă a performanței globale a IEV

6.34. Puțin peste jumătate (13) dintre cei 25 de indicatori din fișa de program

aferentă IEV sunt indicatori de impact, care, prin natura lor, oferă mai degrabă o idee
asupra contextului în care funcționează instrumentul și nu o evaluare a performanței
sale. Restul sunt indicatori de rezultat (9) și indicatori de realizare (3). Obiectivele
specifice selectate, reprezentând 80 % din bugetul IEV 40, sunt însoțite de 10 indicatori
de impact, dar nu dispun de niciun indicator de rezultat. Prin urmare, nu există
o evaluare clară a performanței programului în raport cu aceste obiective. Indicatorii
din fișa de program pentru obiectivul general (1 indicator de realizare, 2 indicatori de
rezultat și 2 indicatori de impact) oferă totuși unele indicii cu privire la performanța
globală a IEV.
În general, relațiile UE s-au consolidat, dar persistă unele probleme de concepție

6.35. În conformitate cu obiectivul general al IEV, Comisia a urmărit să dezvolte

o relație specială cu țările vizate de politica europeană de vecinătate. Începând din
2003, UE a negociat documente comune cu o serie de țări învecinate. Cel mai recent, în
vecinătatea sudică, UE a convenit asupra unor priorități ale parteneriatului cu Iordania,
Liban, Egipt și Algeria, precum și asupra unor priorități strategice cu Tunisia și Maroc.
În vecinătatea estică, există acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu
Georgia, Moldova și Ucraina și un acord de parteneriat cuprinzător și consolidat cu
Armenia.

6.36. De asemenea, Comisia a semnat 25 de acorduri de finanțare cu țările

partenere participante pentru implementarea programelor de cooperare
transfrontalieră din cadrul IEV și a adoptat 16 dintre cele 17 programe planificate
pentru implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră. Până la sfârșitul
anului 2019, autoritățile de management din statele membre participante reușiseră să
atribuie 797 de contracte 41 și să semneze 484 de contracte dintre cele 900 planificate
pentru perioada de implementare a IEV 42 (încheierea de contracte este posibilă până la
31 decembrie 2022).

40

Așa cum reiese din fișele de program pentru proiectele de buget pe 2019, 2020 și 2021,
Comisia a decis să aloce 80 % din bugetul IEV obiectivelor specifice 1, 4 și 5.

41

Conform unor surse interne din DG NEAR.

42

A se vedea fișa de program referitoare la IEV pentru proiectul de buget pe 2020 și pentru
proiectul de buget pe 2021, p. 459-478 și, respectiv, p. 641-664.
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6.37. În anumite cazuri, unii factori externi au împiedicat progresul. Relațiile UE cu

Libia și Siria, în care sunt în curs războaie civile, se află într-un impas. În plus, Comisia și
Belarus nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la prioritățile parteneriatului.

6.38. Există dovezi că dialogul și proiectele de înfrățire instituțională (a se vedea

caseta 6.2) au fost instrumente utile pentru identificarea nevoilor și pentru sporirea
rolului societății civile și al administrațiilor publice și că fondurile fiduciare ale UE au
fost în general eficace în situații de criză (a se vedea punctul 6.13). În țările cu ambiții
mai reduse în ceea ce privește relațiile lor cu UE, IEV s-a dovedit un instrument util
pentru stimularea reformelor tehnice. În urma evaluării cooperării UE cu
Azerbaidjanul, de exemplu, s-a concluzionat că performanța a fost, în general, mai
bună în cazul acțiunilor cu obiective necontroversate și foarte „tehnice” și/sau care
puneau accentul pe modernizare, cum ar fi acțiunile legate de statistici, de servicii
sociale, de impozitare, de turism sau de educație. Inițiativele din alte domenii, cum ar
fi sprijinirea organizațiilor societății civile și promovarea energiei din surse
regenerabile, au întâlnit rezistență și au avut mai puțin succes 43.

Caseta 6.2
Înfrățirea instituțională: un instrument eficace de cooperare
colegială între administrațiile publice
Înfrățirea instituțională este un instrument de cooperare între administrațiile
publice din țările partenere și instituțiile echivalente din statele membre ale UE.
Între 2010 și 2017 (perioada acoperită de evaluarea pe această temă care a fost
examinată de Curte), Comisia a pus în aplicare 272 de proiecte de înfrățire
instituțională în zona vizată de politica de vecinătate, pentru un total de
303,6 milioane de euro.
Înfrățirea instituțională a fost deosebit de eficace în consolidarea capacităților
instituționale ale administrațiilor publice din țările învecinate. Deși instrumentul
prezintă unele deficiențe de concepție 44 și interesul statelor membre ale UE
pentru acesta a scăzut în ultimii ani, manualul adoptat în 2017 cu privire la
înfrățirea instituțională urmărește să remedieze multe dintre deficiențe.

43

A se vedea Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan,
23 aprilie 2018, p. 11.

44

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Tunisia, punctul 55.
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Valoarea adăugată a instrumentului rezultă din expertiza unică oferită de
administrațiile publice din statele membre ale UE și din caracterul colegial al
cooperării. De asemenea, instrumentul poate să consolideze alte mecanisme, cum
ar fi sprijinul bugetar, cu condiția ca proiectul de înfrățire instituțională să fie pus
în aplicare în timp util 45.

6.39. Evaluările nevoilor contribuie la o mai bună proiectare a sprijinului acordat

de UE, prin direcționarea ajutoarelor către domeniile în care acestea sunt cel mai
necesare, și sunt extrem de utile într-un mediu în schimbare. În rapoartele sale
anterioare, Curtea a constatat că acțiunile UE nu se bazează întotdeauna pe evaluări
cuprinzătoare ale nevoilor 46. Evaluările analizate în vederea prezentului raport nu
menționau întotdeauna dacă se procedase la evaluări ale nevoilor 47.
DG NEAR recunoaște că monitorizarea IEV trebuie îmbunătățită

6.40. Alte rapoarte ale Comisiei conțin indicatori suplimentari care ar putea oferi

o imagine mai completă. Aceștia furnizează în principal valori pentru DG NEAR în
ansamblu (de exemplu, indicatorii-cheie de performanță generali utilizați de direcția
generală) sau pentru toate instrumentele de acțiune externă (de exemplu, indicatori
din rapoartele anuale de activitate precum cei referitori la numărul de programe
comune încheiate între Comisie și statele membre sau la numărul de investiții realizate
prin Facilitatea de investiții pentru vecinătate în domeniul energiei din surse
regenerabile și al eficienței energetice). DG NEAR analizează în prezent în ce mod ar
putea fi aliniați acești indicatori la sistemele de monitorizare existente (a se vedea
punctul 6.31).
Deficite de informații

6.41. Se observă că există puține elemente de probă și că lipsesc indicatori de
rezultat pentru fiecare obiectiv specific, în special pentru obiectivul specific 5
„Promovarea relațiilor de bună vecinătate”.

45

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Maroc, punctele 50-52.

46

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
punctele 16, 20 și 21.

47

A se vedea Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in Enlargement and
Neighbourhood Countries.
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6.42. Monitorizarea proiectelor individuale prezintă unele deficiențe, semnalate în

mai multe dintre auditurile Curții. O serie de indicatori analizați în rapoartele Curții nu
erau specifici 48, nu dispuneau de valori de referință 49 sau de valori-țintă 50 ori nu
monitorizau rezultatele 51. Cel mai recent, raportul Curții privind calitatea datelor în
sprijinul bugetar a constatat de asemenea că indicatorii prezentau mai multe
deficiențe.

6.43. După cum s-a menționat la punctul 6.18, documentele SWD sunt un rezultat

esențial al procesului de evaluare. Cu toate acestea, pentru cinci 52 dintre cele opt
evaluări examinate de Curte, nu existau documente SWD, ceea ce înseamnă că nu
a fost publicată o analiză a DG NEAR cu privire la concluziile evaluatorilor externi. Chiar
și mai important, Curtea a observat deficiențe în evaluările realizate cu privire la trei
arii de intervenție:
—

documentul SWD al Comisiei privind guvernanța economică a aprobat concluziile
evaluării, ignorând însă deficiențe importante ale procesului de evaluare;

—

în urma unui aviz negativ din partea Comitetului de control normativ cu privire la
calitatea documentului SWD pentru evaluarea statului de drept, Comisia a decis
să publice numai evaluarea externă și nu și documentul SWD;

—

Comisia a reziliat contractul de evaluare a reformei administrației publice și nu
a fost publicată nicio evaluare.

6.44. Există un decalaj de timp inevitabil între efectuarea cheltuielilor pentru un

program multianual și observarea efectului acestuia. Până la 1 ianuarie 2020, 58 % din
suma totală alocată pentru IEV în CFM 2014-2020 nu fusese încă cheltuită (a se vedea
punctul 6.30), ceea ce înseamnă că multe rezultate nu se vor materializa decât după
2020. Ca în cazul tuturor instrumentelor de acțiune externă, Comisia are obligația de
a întocmi un raport de evaluare finală pentru perioada 2014-2020, ca parte
48

A se vedea rapoartele speciale ale Curții privind Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
punctul 49, și Tunisia, punctul 55.

49

A se vedea rapoartele speciale ale Curții privind Fondul fiduciar de urgență pentru Africa,
punctele 20, 21 și 51, și Maroc, punctul 48.

50

A se vedea Raportul special al Curții referitor la Myanmar/Birmania, punctul 48.

51

Idem, punctul 47.

52

A se vedea evaluările privind Azerbaidjan, consumul și producția durabile, reforma
sectorului de securitate, înfrățirea instituțională și statul de drept în țările din vecinătate și
în țările candidate și potențial candidate la extindere.
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a reexaminării intermediare a următoarei perioade financiare 53, care va avea loc după
2022.

Instituirea unei democrații solide și durabile

6.45. Figura 6.12 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișa de

program legați de obiectivul specific 1 – „Instituirea unei democrații solide și durabile”.

Figura 6.12 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
specific 1
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă respective?
Indicatori de
rezultat
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

53

A se vedea articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru
punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe.
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Nu s-au observat progrese clare în ceea ce privește instituirea unei democrații solide
și durabile

6.46. Primii doi indicatori din cadrul acestui obiectiv specific arată progresele

reformelor politice din țările din vecinătatea sudică și estică, însă criteriile de evaluare
nu sunt clare. Aceste informații erau extrase din rapoartele anuale privind progresele
înregistrate, care au fost însă abandonate între timp, și nu există nicio trimitere clară la
raportul echivalent care le înlocuiește. În plus, ținta („progrese suplimentare”) și
rezultatele raportate („unele progrese”) sunt vagi.

6.47. DG NEAR măsoară, de asemenea, progresele înregistrate de țările partenere

în instituirea unei democrații solide și durabile atunci când decide dacă este cazul să
suplimenteze alocările financiare pentru aceste țări cu așa-numitele programe unice.
Evaluarea externă nu a avut însă acces la criteriile utilizate în acest sens, iar
eficacitatea programelor unice a fost limitată 54.

6.48. Cel de al treilea indicator este un scor ponderat (din 100) pentru aspecte

precum corupția, libertatea presei, eficacitatea guvernului și statul de drept (media UE
este de 76,99). Din 2015 încoace, acest indicator de impact a rămas la 40, fiind inferior
valorii intermediare din 2017 (42) și situându-se cu mult sub valoarea-țintă fixată
pentru 2020 (44). Măsurile de promovare a bunei guvernanțe și a statului de drept nu
au adus îmbunătățiri semnificative, în parte din cauza contextului instabil 55.

6.49. Evaluarea examinată de Curte cu privire la statul de drept constată că

sprijinul UE a fost cel mai eficace atunci când era pe termen lung și intensiv, așa cum sa întâmplat, de exemplu, cu asistența tehnică pentru Georgia. Concluzia evaluării a fost
însă că statul de drept este un domeniu dificil, în care UE nu a reușit să își
îndeplinească pe deplin propriile așteptări. Lipsa voinței politice și modul în care au
fost concepute unele acțiuni (de exemplu, investițiile în tribunale sau penitenciare care
nu au fost completate cu sprijin în alte domenii, cum ar fi serviciile de probațiune) au
subminat durabilitatea rezultatelor 56.

54

A se vedea evaluarea intermediară a IEV: External Evaluation of the European
Neighbourhood Instrument (ENI), iunie 2017, p. 37, 41 și 42.

55

Idem, p. 11.

56

A se vedea Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries
and candidates and potential candidates for accession (2010-2017), p. ix, 66 și 67.
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Sprijinirea dezvoltării durabile

6.50. Figura 6.13 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișa de
program legați de obiectivul specific 4 – „Sprijinirea dezvoltării durabile”.

Figura 6.13 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
specific 4

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

O tendință pozitivă observată în materie de dezvoltare umană și de dezvoltare
a întreprinderilor

6.51. Primii doi indicatori se referă la numărul de țări (din vecinătatea sudică și,

respectiv, din vecinătatea estică) cu un „indice al dezvoltării umane ajustat pentru
inegalitate” mai mare de 0,700 (cu titlu de comparație, valorile din 2018 ale acestui
indice pentru țările UE au variat de la 0,714 pentru Bulgaria la 0,876 pentru Finlanda).
Datele din 2018 pentru acest indicator arată o îmbunătățire atât în vecinătatea sudică,
cât și în cea estică, toate țările, cu excepția uneia (Siria), depășind pragul de 0,700.

6.52. Al treilea și al patrulea indicator, cu privire la ușurința desfășurării unei

activități economice, sunt ambii pe drumul cel bun, dar prezintă o imagine diferită
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pentru fiecare regiune. În vecinătatea estică, tendința ascendentă înregistrată anterior
s-a inversat ușor în 2019, punând în cele din urmă în pericol atingerea valorii-țintă
pentru 2020. În vecinătatea sudică, indicatorul se afla în 2014 sub nivelul de referință
din 2012, dar s-a îmbunătățit între timp, recuperând întârzierea față de valoarea-țintă
stabilită pentru 2020.

6.53. Potențialul comercial dintre UE și țările din vecinătatea sudică și estică

a crescut. În țările cele mai vulnerabile, asistența macrofinanciară, deși nu este un
instrument al IEV, a completat sprijinul acordat prin intermediul IEV și a fost esențială
pentru prevenirea unei recesiuni (Tunisia) sau a agravării uneia (Ucraina). Cel mai
important, această asistență a contribuit la evitarea unor reduceri semnificative ale
bugetului de stat 57.

Promovarea relațiilor de bună vecinătate

6.54. Figura 6.14 conține o prezentare de ansamblu a indicatorilor din fișa de

program legați de obiectivul specific 5 – „Promovarea relațiilor de bună vecinătate”.

Figura 6.14 – Prezentare de ansamblu a indicatorilor legați de obiectivul
specific 5
Potrivit datelor Comisiei,
indicatorii se află pe drumul cel bun către atingerea valorilor-țintă respective?

Da
Nu
Nu este clar

Indicatori de
resurse/realizare

Indicatori de
rezultat

Indicatori de
impact

Indicatori legați de „Promovarea relațiilor de bună vecinătate”
Indicator
Stabilitatea politică și absența violenței:
țări într-o percentilă mai mare de 0-30 (cel
mai scăzut nivel) – Est
Stabilitatea politică și absența violenței:
țări într-o percentilă mai mare de 0-30 (cel
mai scăzut nivel) – Sud

Progres către valoarea-țintă
0 % (2018)

Val. intermediară
50 % (2016)
2020

2011

0 % (2018)
2011

Val. intermediară
50 % (2016)
2020

Pe drumul
cel bun?


Nu


Nu

Tip
Indicator de
impact

Indicator de
impact

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.

57

A se vedea evaluarea intermediară a IEV, p. 12.
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Au existat unele progrese în ceea ce privește stabilitatea politică, în special în
reforma sectorului de securitate

6.55. În vecinătatea estică, indicatorul privind stabilitatea politică și absența

violenței a cunoscut recent o ușoară îmbunătățire, dar nu prezintă niciun progres în
termeni absoluți. În vecinătatea sudică, în urma Primăverii arabe, acest indicator
a cunoscut un început dificil 58. De atunci, s-au înregistrat progrese, dar revenirea la
nivelurile de referință este anevoioasă. Trebuie remarcat însă că acești indicatori sunt
supuși unor factori externi și, prin urmare, nu pot măsura în mod direct performanța
IEV pentru acest obiectiv specific.

6.56. În urma evaluării reformei sectorului de securitate, s-au observat unele

progrese în ceea ce privește obiectivele specifice 3 și 5. Mai multe țări din vecinătatea
estică au îndeplinit cerințele pentru a putea beneficia de regimul de călătorii fără
viză 59. Evaluarea a remarcat, de asemenea, unele progrese în Liban (cooperarea dintre
agențiile de securitate) și Ucraina (trecerea poliției de frontieră de la o structură
organizațională paramilitară la una civilă). Totuși, o anumită rezistență la reforme
a fost observată în Ucraina (legislația privind poliția, armata și securitatea), precum și
în Georgia (impunitatea funcționarilor responsabili cu aplicarea legii) și în Palestina
(sistemul de justiție utilizat pentru reprimarea dizidenților) 60.

58

Valoarea din 2014 era de patru țări (într-o percentilă mai mare de 0-10), sub nivelul de
referință din 2011 de șapte țări.

59

Georgia, Moldova și Ucraina au îndeplinit cerințele referitoare la cadrul juridic și la
capacitatea instituțională, dar trebuie menționat că cerințele pentru Ucraina au fost
relaxate din motive politice (a se vedea Evaluation of EU Support for Security Sector Reform
in Enlargement and Neighbourhood Countries, 2018, p. 39).

60

Idem, p. 54-57.
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Rezultatele testelor efectuate pe
operațiuni cu privire la performanță
6.57. Ca parte a activităților desfășurate în vederea declarației de asigurare pentru
exercițiul 2019, Curtea a examinat performanța a cinci proiecte ICD și a trei proiecte
IEV. Trei proiecte ICD cunoscuseră probleme de performanță: două înregistraseră
întârzieri în punerea în aplicare și, prin urmare, nu vor produce toate realizările și
rezultatele planificate în termenul relevant, în timp ce un proiect (a se vedea
caseta 6.3) nu stabilise nicio valoare-țintă pentru măsurarea performanței sale. În
schimb, niciunul dintre proiectele IEV examinate de Curte nu fusese afectat de
probleme de performanță.

Caseta 6.3
Proiect ICD fără ținte clare
În 2013, Comisia a semnat un acord de delegare cu o bancă de dezvoltare pentru
a contribui la dezvoltarea Africii de Sud prin instrumente financiare inovatoare. La
momentul respectiv, beneficiarul identificase șase indicatori de performanță, dar
nu stabilise valori-țintă sau valori intermediare pentru a urmări în mod eficace
performanța proiectului. În cursul vizitei Curții din 2019 la fața locului, Comisia
a confirmat că lucra împreună cu beneficiarul la stabilirea unor ținte de
performanță clare. Or, în aprilie 2020, tot nu se ajunsese la vreun acord cu privire
la ținte.

242

Concluzii
6.58. Rapoartele de nivel înalt ale Comisiei privind performanța nu oferă suficiente

informații pentru a permite o evaluare a performanței ICD (a se vedea punctul 6.12). În
ceea ce privește performanța IEV, informațiile disponibile nu i-au permis Curții să
formuleze decât concluzii provizorii în legătură cu obiectivul general de realizare a unui
spațiu de prosperitate comună și de bune relații cu vecinii UE din sud și din est.
Progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv au fost mai mari în
vecinătatea estică decât în vecinătatea sudică (a se vedea punctele 6.34, 6.35 și 6.55).

6.59. Indicatorii din aceste rapoarte au arătat o tendință în general pozitivă în ceea

ce privește reducerea sărăciei, egalitatea de gen în educație, numărul de acorduri cu
țările învecinate și dezvoltarea umană. Indicatorii au arătat însă o tendință negativă în
ceea ce privește consolidarea democrației, a statului de drept și a stabilității politice
(a se vedea figurile 6.4-6.7 și figurile 6.10-6.14). Trebuie subliniat totuși că acești
indicatori nu au furnizat informații cu privire la performanța programelor în sine, ci mai
degrabă cu privire la contextul în care acestea se derulau. Combinația utilizată de
indicatori nu ilustra în mod clar măsura în care programele au produs realizările și
rezultatele preconizate sau modul în care acestea au contribuit, la rândul lor, la
concretizarea impactului preconizat al programelor (a se vedea punctele 6.12 și 6.34).

6.60. Rapoartele de nivel înalt privind performanța au subliniat contextul dificil în

care operau ICD și IEV, precum și obstacolele în calea promovării democrației (a se
vedea punctele 6.26 și 6.46). Totuși, acestea au constatat progrese satisfăcătoare în
ceea ce privește dezvoltarea durabilă (a se vedea punctele 6.22 și 6.52).

6.61. Alte evaluări și rapoarte anuale ale Comisiei, precum și propriile rapoarte de

audit ale Curții indicau o imagine mai puțin pozitivă în ceea ce privește obiectivul ICD și
al IEV de consolidare și sprijinire a democrației (a se vedea punctele 6.27, 6.47 și 6.49)
și obiectivul IEV de promovare a relațiilor de bună vecinătate (a se vedea punctul 6.56).
Deși au constatat deficiențe în conceperea și în punerea în aplicare a programelor (a se
vedea punctele 6.14-6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39-6.43, 6.49), aceste documente
conțineau și exemple de domenii în care au existat progrese: consumul și producția
durabile (a se vedea caseta 6.1) și proiectele cu obiective „tehnice” (a se vedea
punctul 6.38) ori instrumentele care au permis acordarea mai rapidă de sprijin
(fondurile fiduciare ale UE) (a se vedea punctul 6.13) sau o mai bună direcționare
a sprijinului (înfrățirea instituțională) (a se vedea caseta 6.2).
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6.62. Până la sfârșitul anului 2019, Comisia cheltuise aproximativ 40 % din bugetul

combinat alocat pentru ICD și IEV. Deciziile privind cheltuielile din următorii doi ani vor
influența, prin urmare, măsura în care Comisia își va atinge obiectivele stabilite pentru
aceste programe. Ele vor face obiectul unei evaluări finale după 2022 (a se vedea
punctele 6.20 și 6.44).
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Anexe
Anexa 6.1 – Obiectivele Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare și ale Instrumentului european de vecinătate
OBIECTIVE GENERALE

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
SELECȚIA
CURȚII?

ICD – OG 1

Încurajarea dezvoltării durabile și
favorabile incluziunii în țările și regiunile
partenere și promovarea democrației,
a statului de drept, a bunei guvernanțe și
a respectării drepturilor omului, astfel
cum prevede TUE, cu scopul primordial de
a eradica sărăcia

Eradicarea sărăciei

DA

IEV – OG 1

Realizarea unui spațiu de prosperitate
comună și de bună vecinătate la care să
participe Uniunea și țările partenere, prin
dezvoltarea unei relații speciale
întemeiate pe cooperare, pace și
securitate, responsabilitate reciprocă și
un angajament comun față de valorile
universale ale democrației, statului de
drept și respectării drepturilor omului, în
conformitate cu TUE

Realizarea unui
spațiu de
prosperitate
comună și de bună
vecinătate

DA

INCLUS ÎN
SELECȚIA
CURȚII?

NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

OBIECTIVE SPECIFICE
NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

ICD – OS 1

Reducerea sărăciei și încurajarea unei
dezvoltări economice, sociale și de mediu
durabile

Încurajarea
dezvoltării durabile

DA

ICD – OS 2

Consolidarea și sprijinirea democrației,
a statului de drept, a bunei guvernanțe,
a drepturilor omului și a principiilor
relevante din dreptul internațional

Consolidarea și
sprijinirea
democrației

DA
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OBIECTIVE SPECIFICE

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
SELECȚIA
CURȚII?

IEV – OS 1

Promovarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale, a statului de
drept și a principiilor egalității și
combaterii discriminării sub toate
formele, instituirea unei democrații solide
și durabile, promovarea bunei
guvernanțe, combaterea corupției,
consolidarea capacității instituționale la
toate nivelurile și dezvoltarea unei
societăți civile active, incluzând partenerii
sociali

Instituirea unei
democrații solide și
durabile

DA

IEV – OS 2

Realizarea unei integrări progresive în
cadrul pieței interne a Uniunii și a unei
cooperării sectoriale și intersectoriale
consolidate, inclusiv prin armonizare
legislativă și convergența reglementărilor
cu standardele Uniunii și alte standarde
internaționale relevante, precum și a unui
acces pe piață îmbunătățit, inclusiv prin
intermediul unor zone de liber schimb
solide și cuprinzătoare, al unor măsuri
conexe în materie de consolidare
a instituțiilor și investiții, în special în
materie de interconexiuni

Realizarea
integrării în cadrul
pieței interne a UE

NU

IEV – OS 3

Crearea condițiilor propice pentru mai
buna organizare a migrării legale și
favorizarea unei mobilități bine
gestionate a persoanelor, pentru punerea
în aplicare a acordurilor existente sau
viitoare încheiate în conformitate cu
abordarea globală în materie de migrație
și mobilitate și pentru promovarea
contactelor interpersonale, în special în
ceea ce privește activitățile culturale,
educaționale, profesionale și sportive

Promovarea unei
mobilități bine
gestionate

NU

NUMĂRUL
OBIECTIVULUI
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OBIECTIVE SPECIFICE

DESCRIEREA COMPLETĂ A OBIECTIVULUI

VERSIUNEA
SCURTĂ UTILIZATĂ
ÎN PREZENTUL
CAPITOL

INCLUS ÎN
SELECȚIA
CURȚII?

IEV – OS 4

Sprijinirea unei dezvoltări inteligente,
durabile și favorabile incluziunii în toate
aspectele; reducerea sărăciei, inclusiv prin
dezvoltarea sectorului privat și reducerea
excluziunii sociale; promovarea
consolidării capacităților în domeniile
științei, educației, în special învățământul
superior, tehnologiei, cercetării și inovării;
promovarea coeziunii economice, sociale
și teritoriale interne; stimularea
dezvoltării rurale; promovarea sănătății
publice; și sprijinirea protecției mediului,
combaterea schimbărilor climatice și
rezistența la dezastre

Sprijinirea
dezvoltării durabile

DA

IEV – OS 5

Promovarea măsurilor de consolidare
a încrederii, a relațiilor de bună
vecinătate și a altor măsuri care
contribuie la securitate, sub toate formele
acesteia, precum și a prevenirii și
soluționării conflictelor, inclusiv
a conflictelor prelungite

Promovarea
relațiilor de bună
vecinătate

DA

IEV – OS 6

Intensificarea colaborării subregionale,
regionale și între țările învecinate, precum
și a cooperării transfrontaliere

Intensificarea
cooperării
regionale

NU

NUMĂRUL
OBIECTIVULUI

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza fișelor de program aferente proiectului de buget pe 2021.
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Capitolul 7
Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor
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Cuprins
Puncte

Introducere
Curtea a analizat punerea în aplicare a recomandărilor
adresate în 2016 Comisiei și altor entități auditate
Cum a dat Comisia curs recomandărilor formulate de Curte?
Cum au dat curs recomandărilor formulate de Curte alte
entități auditate?

Concluzie
Anexe
Anexa 7.1 – Situația detaliată a recomandărilor formulate în
2016, pe rapoarte – Comisia Europeană
Anexa 7.2 – Situația detaliată a recomandărilor formulate în
2016, pentru fiecare raport – alte entități auditate

7.1.-7.14.
7.2.-7.4.
7.5.-7.12.
7.13.-7.14.
7.15.
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Introducere
7.1. În fiecare an, Curtea analizează în ce măsură entitățile auditate au dat curs

recomandărilor sale. Acest exercițiu de urmărire a situației acțiunilor întreprinse ca
răspuns la recomandările Curții constituie o etapă importantă din ciclul de audit. El
oferă Curții un feedback care îi permite să constate dacă entitățile auditate au pus în
aplicare acțiunile recomandate, precum și dacă problemele semnalate de aceasta au
fost remediate, și stimulează entitățile auditate să pună în aplicare recomandările
Curții. Urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor este de
asemenea importantă pentru conceperea și planificarea activității de audit viitoare a
Curții și pentru monitorizarea riscurilor.

Curtea a analizat punerea în aplicare a recomandărilor adresate
în 2016 Comisiei și altor entități auditate

7.2. În acest an, Curtea a analizat recomandări din 33 de rapoarte speciale dintre

cele 36 pe care le-a publicat în 2016. Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor din Raportul special nr. 9/2016, intitulat „Cheltuielile efectuate de UE,
până în 2014, în țările din vecinătatea sa estică și sudică mediteraneeană, în cadrul
politicii externe în materie de migrație”, și în urma recomandărilor din Raportul special
nr. 32/2016, intitulat „Asistența acordată Ucrainei de către UE”, nu face parte din sfera
acestui exercițiu și va fi examinată în cadrul unor audituri separate. De asemenea,
Curtea a amânat examinarea situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor din
Raportul special nr. 29/2016, intitulat „Mecanismul unic de supraveghere – un început
bun, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare”, din motive legate de pandemia de
COVID-19.

7.3. În total, Curtea a urmărit situația acțiunilor întreprinse în urma a

315 recomandări. Dintre acestea, 270 au fost adresate Comisiei 1. Restul de 45 de
recomandări au fost adresate altor entități auditate, cum ar fi Serviciul European de
Acțiune Externă, Banca Centrală Europeană și agenții ale UE. La fel ca în trecut,
recomandările adresate statelor membre nu au intrat în sfera exercițiului de urmărire
a situației acțiunilor întreprinse. În 2016, existau 38 de astfel de recomandări.

1

Numărul total al recomandărilor adresate Comisiei a fost 284. Dintre acestea, 14 au fost
formulate în Raportul special nr. 9/2016 și în Raportul special nr. 32/2016, care nu au făcut
parte din sfera acestui exercițiu.
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7.4. În scopul activității sale de urmărire a situației acțiunilor întreprinse, Curtea

a recurs la examinări documentare și la interviuri cu reprezentanți ai entităților
auditate. Pentru a asigura o analiză corectă și echilibrată, Curtea a transmis entităților
auditate constatările sale și a ținut seama de răspunsurile acestora în analiza sa finală.
Rezultatele activității Curții reflectă situația existentă la sfârșitul lunii mai 2020.

Cum a dat Comisia curs recomandărilor formulate de Curte?

7.5. Comisia a pus în aplicare integral 169 (63 %) dintre cele 270 de recomandări ale
Curții, iar restul de 38 (14 %) le-a pus în aplicare în majoritatea privințelor.

7.6. Dintre recomandările rămase, Comisia a pus în aplicare 39 (14 %) în anumite
privințe și nu a pus în aplicare 24 (9 %) (a se vedea caseta 7.1). În anexa 7.1 este
prezentat mai detaliat stadiul punerii în aplicare a recomandărilor. De asemenea,
anexa furnizează scurte descrieri ale îmbunătățirilor și ale deficiențelor rămase care
afectează recomandările puse în aplicare în anumite privințe.
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Caseta 7.1
Punerea în aplicare a recomandărilor adresate Comisiei în 2016 în
urma auditurilor performanței

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

7.7. În anumite domenii, Comisia a fost deosebit de receptivă la recomandările

formulate de Curte. Aceasta a pus în aplicare integral sau în majoritatea privințelor
toate recomandările incluse în 13 dintre rapoartele speciale ale Curții. Caseta 7.2 de
mai jos conține câteva exemple în acest sens.
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Caseta 7.2
Exemple de rapoarte speciale care cuprind recomandări ce au fost
toate puse în aplicare de Comisie fie integral, fie în majoritatea
privințelor
o

Raportul special nr. 3/2016 – „Combaterea eutrofizării în Marea Baltică: sunt
necesare acțiuni suplimentare care să fie mai eficace”

o

Raportul special nr. 16/2016 – „Obiectivele în materie de educație ale UE:
programele operaționale sunt aliniate la aceste obiective, însă există
deficiențe în ceea ce privește măsurarea performanței”

o

Raportul special nr. 20/2016 – „Consolidarea capacității administrative în
Muntenegru: au fost înregistrate progrese, însă este nevoie de rezultate mai
bune în numeroase domenii-cheie”

o

Raportul special nr. 25/2016 – „Sistemul de identificare a parcelelor agricole
este un instrument util pentru a stabili eligibilitatea terenurilor agricole, dar
gestionarea sa ar mai putea fi îmbunătățită”

o

Raportul special nr. 35/2016 – „Utilizarea sprijinului bugetar pentru
îmbunătățirea mobilizării veniturilor interne în Africa Subsahariană”

7.8. În cazurile în care Comisia nu a pus în aplicare recomandările Curții, acest lucru
s-a întâmplat cel mai adesea din cauză că aceasta fie nu le acceptase, fie le acceptase
doar parțial, în raportul special propriu-zis. Dintre cele 24 de recomandări pe care
Comisia nu le-a pus în aplicare, 20 nu fuseseră acceptate anterior (a se vedea
caseta 7.3 pentru câteva astfel de exemple).
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Caseta 7.3
Exemple de recomandări neacceptate care nu au fost puse în aplicare
Comisia nu a acceptat recomandarea 12 din Raportul special nr. 19/2016, intitulat
„Execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie
desprinse din perioada de programare 2007-2013”. Curtea a solicitat Comisiei să
efectueze o analiză comparativă a costurilor de implementare a finanțărilor
nerambursabile și a sprijinului financiar rambursabil pentru perioada de
programare 2014-2020, deoarece considera că existența unor informații exacte cu
privire la aceste costuri ar avea o relevanță deosebită în elaborarea propunerilor
legislative pentru perioada de după 2020 și pentru stabilirea unui nivel adecvat de
asistență tehnică. Comisia nu a acceptat această recomandare din motive legate
de fezabilitate, de proporționalitate și de relevanță. Ulterior, în cadrul procedurii
de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2015 2, Parlamentul European
a susținut cu fermitate această recomandare.
Comisia nu a acceptat recomandarea 6 din Raportul special nr. 17/2016, intitulat
„Instituțiile UE ar putea face mai multe pentru a facilita accesul la procedurile lor
de achiziții publice”. Curtea a recomandat Comisiei să propună modificarea
Regulamentului financiar al UE astfel încât acesta să permită o soluționare rapidă
a contestațiilor depuse de ofertanții care consideră că nu au fost tratați în mod
corect. Curtea a recomandat ca aceste soluționări să devină un pas obligatoriu
înainte ca ofertanții să apeleze la Ombudsmanul European sau la instanțele
judecătorești ale UE. Comisia nu a acceptat recomandarea, considerând că
modificările respective nu erau necesare, întrucât Regulamentul financiar conținea
deja dispoziții adecvate în această privință. Ulterior, în cadrul procedurii de
descărcare de gestiune pentru exercițiul 2015 3, Parlamentul European a fost de
acord cu această recomandare.
Comisia nu a acceptat recomandarea 3 din Raportul special nr. 26/2016, intitulat
„Creșterea eficacității și simplificarea mecanismului de ecocondiționalitate
prezintă în continuare unele provocări”. Curtea a recomandat ca, pentru politica
agricolă comună post-2020, Comisia să propună adaptarea normelor care
reglementează controalele la fața locului privind ecocondiționalitatea, ceea ce ar
permite o identificare mai eficace a principalelor aspecte de controlat. Comisia nu
a acceptat această recomandare pe motiv că nu ar simplifica ecocondiționalitatea,
ci i-ar reduce, de facto, domeniul de aplicare. Prin urmare, această recomandare
ar putea conduce la relaxarea normelor privind controalele la fața locului, fapt
care, în cele din urmă, ar submina eficacitatea ecocondiționalității. Ulterior, în
cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2015 4, Parlamentul
European a recomandat, la rândul său, Comisiei, referitor la politica agricolă
comună post-2020, să aibă în vedere îmbunătățirea normelor care reglementează
controalele la fața locului privind ecocondiționalitatea.
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7.9. În total, Comisia nu a acceptat 27 de recomandări din rapoartele speciale

publicate de Curte în 2016. Ulterior, 20 dintre aceste recomandări nu au fost puse în
aplicare, 5 au fost puse în aplicare în anumite privințe și 2 au fost puse în aplicare
integral deși nu fuseseră inițial acceptate (a se vedea exemplul din caseta 7.4).

Caseta 7.4
Exemplu de recomandare care a fost pusă în aplicare deși inițial nu
fusese acceptată
Comisia nu a acceptat recomandarea 2 litera (a) din Raportul special nr. 34/2016,
intitulat „Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de
a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar”, pentru a nu fi
condiționată de aceasta în exercitarea rolului său legislativ. Analiza Curții arată că
recomandarea a fost totuși pusă în aplicare de Comisie ca parte a propunerii
acesteia din iunie 2018 cu privire la politica agricolă comună.

7.10. Cu ajutorul unei baze de date5, Comisia monitorizează constant

recomandările pe care le-a acceptat, dar pe care nu le-a pus încă în aplicare integral.
Printre acestea se numără recomandările formulate de Curte în rapoartele sale
speciale din 2015, cărora nu li s-a dat curs în niciun fel de la exercițiul de anul trecut al
Curții privind urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la recomandări 6.
Totuși, Comisia nu urmărește în mod activ și nu ține nicio evidență în baza sa de date
cu privire la eventualele evoluții ale recomandărilor pe care le consideră ca fiind puse
în aplicare, nici măcar atunci când Curtea nu le consideră ca fiind puse în aplicare
integral.

2

Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la rapoartele speciale ale
Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul
financiar 2015 [2016/2208(DEC)].

3

Idem.

4

Idem.

5

Denumită „Recommendations, Actions, Discharge”.

6

A se vedea punctele 3.72-3.78 din Raportul anual pe 2018.
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7.11. În urma exercițiului său de anul trecut7, Curtea a concluzionat că

62 de recomandări din rapoartele sale din 2015 nu fuseseră încă puse în aplicare
integral de către Comisie. În acest an, 51 dintre aceste 62 de recomandări au rămas
nepuse în aplicare, ele nemaifiind urmărite de către Comisie. Comisia nu acceptase 14
dintre cele 51 de recomandări chiar în rapoartele speciale respective. Aceasta
a considerat că restul de 37 de recomandări fuseseră puse în aplicare integral până la
data exercițiului de anul trecut privind urmărirea situației, deși Curtea avea o părere
diferită.

7.12. Comisia a continuat să urmărească restul de 11 recomandări dintre cele 62
care nu fuseseră puse în aplicare integral. Conform informațiilor din baza de date a
Comisiei, aceasta a finalizat de atunci punerea în aplicare a 4 dintre cele
11 recomandări (a se vedea exemplu din caseta 7.5). Comisia consideră că cele
7 recomandări rămase au fost puse în aplicare parțial și se așteaptă să finalizeze
în 2020 cea mai mare parte dintre etapele rămase.

Caseta 7.5
Exemplu de recomandare din 2015 pe care Comisia o consideră ca
fiind pusă în aplicare de la data exercițiului realizat anul trecut de
Curte cu privire la urmărirea situației
În cadrul exercițiului de anul trecut prezentat în Raportul anual pe 2018, Curtea
a concluzionat că recomandarea 1 litera (a) din Raportul special nr. 10/2015,
intitulat „Este necesară intensificarea eforturilor de soluționare a problemelor
legate de achizițiile publice din cadrul cheltuielilor UE privind politica de
coeziune”, fusese pusă în aplicare în majoritatea privințelor.
Curtea recomandase ca funcționalitatea bazei de date să fie extinsă, astfel încât să
pună la dispoziția utilizatorilor săi o cantitate mai mare de informații. După
exercițiul de anul trecut, Comisia a continuat să își dezvolte baza de date. Ca
rezultat al acestei dezvoltări, Comisia consideră, în prezent, că recomandarea 1
litera (a) a fost pusă în aplicare integral, deși Curtea nu a examinat încă ea însăși
noul sistem.

7

A se vedea anexa 3.3 la Raportul anual pe 2018.
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Cum au dat curs recomandărilor formulate de Curte alte entități
auditate?

7.13. În 2016, 4 rapoarte speciale (a se vedea caseta 7.6) care intră în sfera acestui
exercițiu conțineau 45 de recomandări adresate altor entități auditate decât Comisia.
Unele recomandări erau adresate în același timp mai multor entități auditate diferite.

Caseta 7.6
Rapoarte speciale din 2016 care includ recomandări adresate altor
entități auditate decât Comisia
o

Raportul special nr. 4/2016 – „Institutul European de Inovare și Tehnologie
trebuie să își modifice mecanismele operaționale și anumite elemente de la
baza concepției sale pentru a produce impactul scontat”

o

Raportul special nr. 7/2016 – „Administrarea de către Serviciul European de
Acțiune Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume”

o

Raportul special nr. 12/2016 – „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare
de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar
eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”, care conținea
recomandări adresate Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor,
Agenției Europene de Mediu, Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară și Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

o

Raportul special nr. 17/2016 – „Instituțiile UE ar putea face mai multe pentru
a facilita accesul la procedurile lor de achiziții publice”, care conținea
recomandări adresate Comisiei Europene, Parlamentului European,
Consiliului Uniunii Europene și Băncii Centrale Europene

7.14. Recomandările adresate altor instituții și organisme ale UE fuseseră puse în

aplicare într-o proporție mai mare decât cele adresate Comisiei. Instituțiile și
organismele UE puseseră în aplicare integral 36 (80 %) dintre cele 45 de recomandări
care le-au fost adresate și puseseră în aplicare în majoritatea privințelor alte 5 (11 %)
(a se vedea caseta 7.7). Restul de 4 recomandări (9 %) fuseseră puse în aplicare în
anumite privințe. În anexa 7.2 este prezentat mai detaliat stadiul punerii în aplicare
a recomandărilor și sunt furnizate scurte descrieri ale îmbunătățirilor și ale
deficiențelor rămase care afectează recomandările puse în aplicare doar în anumite
privințe.
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Caseta 7.7
Punerea în aplicare a recomandărilor adresate altor entități auditate
decât Comisia, în 2016, în urma auditurilor performanței

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Concluzie
7.15. Majoritatea recomandărilor rezultate din auditurile performanței desfășurate
de Curte au fost puse în aplicare. Rata punerii în aplicare de către Comisie este mai
mică decât rata punerii în aplicare de către alte entități auditate decât Comisia. Mai
este loc de progrese suplimentare în ceea ce privește recomandările care nu au fost
puse în aplicare și recomandările care nu au fost puse în aplicare integral.
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Anexe
Anexa 7.1 – Situația detaliată a recomandărilor formulate în 2016, pe rapoarte – Comisia Europeană
Raportul
special

Raportul
special
nr. 1/2016

Titlul raportului

Sprijinul pentru
veniturile fermierilor:
este sistemul utilizat
de Comisie pentru
măsurarea
performanței acestui
sprijin bine conceput și
bazat pe date
temeinice?

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

1

92

Comisia și-a îmbunătățit sistemul de
colectare a datelor statistice, astfel
încât să poată monitoriza mai bine
standardul de viață al fermierilor și să
poată furniza informații de o calitate
mai bună cu privire la veniturile din
agricultură ale acestora. Totuși,
statisticile Comisiei nu furnizează
deocamdată informații cu privire la
venitul disponibil al fermierilor, care
ar fi necesare pentru realizarea unor
comparații cu veniturile obținute în
alte sectoare ale economiei, cu scopul
de a justifica sprijinul pentru venit
acordat de UE fermierilor.

2 prima liniuță

94

Comisia a modificat Regulamentul
privind conturile economice pentru
agricultură (CEA) cu scopul de a le

Nepusă în
aplicare

260

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
alinia la standardele pentru conturile
naționale prevăzute în Sistemul
european de conturi (SEC 2010). Deși
punerea în aplicare a acestei
modificări a fost, în general, simplă,
impactul său asupra estimării
veniturilor fermierilor a fost limitat
sau chiar inexistent în unele țări.
Comisia nu a început încă să
investigheze modul în care va evalua
factorii identificați de Curte ca având
o influență semnificativă asupra
veniturilor fermierilor. Mai mult,
Comisia nu a propus încă un
regulament prin care să transforme în
cerință legală colectarea datelor
privind prețurile de vânzare și de
arendare ale terenurilor.

2 a doua liniuță

94

2 a treia liniuță

94

Comisia a decis să transforme în
cerință legală colectarea datelor la
nivel regional, dar nu a publicat încă
actul de modificare corespondent în
temeiul Regulamentului privind CEA.
X

Nepusă în
aplicare

261

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

2 a patra liniuță

94

3

95

4

5

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
Comisia a început să atragă atenția
asupra imposibilității de a compara
indicatorii de venit bazați pe CEA între
statele membre. Cu toate acestea,
indicatorii respectivi sunt în
continuare utilizați în mod incorect.

X

96

Comisia a obținut și a publicat
inventarele metodelor aplicate de
24 de state membre pentru
compilarea CEA, precum și pentru
rapoartele aferente privind calitatea,
dar nu a efectuat încă o evaluare
a calității CEA pentru întreaga UE.

98

Comisia a desfășurat controale la fața
locului în trei state membre și
a încurajat toate statele membre să
valorifice într-o mai mare măsură
potențialul sistemului. De asemenea,
Comisia a luat măsuri în vederea
îmbunătățirii datelor pentru Rețeaua
de informații contabile
agricole (RICA). Comisia nu a convenit
însă împreună cu statele membre

Nepusă în
aplicare

262

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
vizitate asupra unor calendare clare
pentru remedierea deficiențelor
identificate. Nu se cunoaște încă
precizia statistică a anchetelor, fiind
așteptate rezultatele unui studiu
lansat în acest scop în 2018.

6 prima liniuță

100

Comisia a prezentat o propunere
legislativă pentru o nouă politică
agricolă comună (PAC) post-2020.
Conform propunerii, se va elabora un
plan strategic privind PAC pentru
fiecare stat membru. Acest plan va
conține obiective operaționale,
niveluri de referință, obiective de
etapă și niveluri-țintă. Niciunul dintre
aceste elemente nu a fost încă stabilit,
întrucât sunt așteptate elaborarea
planurilor strategice privind PAC și
aprobarea acestora de către Comisie.
Deocamdată, este neclar modul în
care Comisia ar putea asigura faptul
că planurile sunt ambițioase din
punctul de vedere al obiectivelor
acestora, deoarece regulamentul
propus nu specifică faptul că trebuie

Nepusă în
aplicare

263

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
depuse elemente de probă cu privire
la situația de referință, pentru a-i
permite Comisiei să evalueze cât de
ambițioase sunt nivelurile-țintă.
Regulamentul respectiv nu stipulează
nici niveluri-țintă cuantificate la
nivelul UE.

Raportul
special
nr. 2/2016

Raportul privind
situația din 2014
a acțiunilor întreprinse
în urma rapoartelor
speciale ale Curții de
Conturi Europene

6 a doua liniuță

100

X

6 a treia liniuță

100

X

29
litera (a)

Comisia a început să realizeze
bilanțuri bianuale în 2016, în cadrul
cărora direcțiile generale sunt invitate
să comunice și să analizeze
recomandările lor deschise,
răspunsurile aferente, acțiunile
întreprinse, argumentațiile, datele de
finalizare și documentele justificative.
Analiza recomandărilor deschise ar
putea fi totuși îmbunătățită pentru
a se arăta cât de multe progrese s-au
realizat în timp util în cadrul acțiunilor
corective, în timp ce răspunsurile ar
putea include mai multe date și

Nepusă în
aplicare

264

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
trimiteri mai clare la documente
justificative. O nouă bază de date este
discutată în prezent.

29
litera (b)

X

29
litera (c)

X
Comisia a introdus categoria „pusă în
aplicare parțial” pentru stadiul
recomandărilor și monitorizează
recomandările deschise. Analiza arată
însă că această categorie nu este
utilizată în mod exhaustiv și
consecvent. Mai multe recomandări
aflate în etapa inițială (și anume,
acceptate) ar putea fi de asemenea
clasificate în această categorie, ele
nefiind monitorizate separat.

29
litera (d)

Raportul
special
nr. 3/2016

Combaterea
eutrofizării în Marea
Baltică: sunt necesare

1 litera (a)

117

X

1 litera (b)

117

X

2 litera (a)

121

X

Nepusă în
aplicare

265

Raportul
special

Raportul
special
nr. 4/2016

Raportul
special
nr. 5/2016

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

acțiuni suplimentare
care să fie mai eficace

2 litera (b)

121

X

2 litera (c)

121

X

2 litera (d)

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

3

114

X

4

116

X

5

117

X

Institutul European de
Inovare și Tehnologie
trebuie să își modifice
mecanismele
operaționale și
anumite elemente de
la baza concepției sale
pentru a produce
impactul scontat

A asigurat Comisia
o punere în aplicare
eficace a Directivei
privind serviciile?

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

266

Raportul
special

Raportul
special
nr. 6/2016

Titlul raportului

Programele de
eradicare, control și
monitorizare vizând
limitarea răspândirii
bolilor animalelor

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

6

118

X

7

119

8

120

72
litera (a)

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
Comisia a stabilit proceduri prin care
procedurile de constatare
a neîndeplinirii obligațiilor să fie
inițiate fără a se face apel la
mecanismul EU Pilot, în efortul de
a accelera întregul proces, acolo unde
este cazul. Comisia nu a fost de acord
să pună la dispoziție informații cu
privire la probleme soluționate prin
intermediul EU Pilot.

X
În pofida eforturilor Comisiei de
a introduce un sistem care să
faciliteze schimbul de informații
epidemiologice, acesta este, în
prezent, limitat din cauză că sistemul
ADIS (Sistemul de informare cu privire
la bolile animalelor) nu este încă
funcțional. Va fi nevoie să se
examineze în ce măsură ADIS va
aduce o valoare adăugată din punctul
de vedere al furnizării de informații

Nepusă în
aplicare

267

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
epidemiologice mai detaliate și al
ușurinței în ceea ce privește
actualizarea sa pe baza sistemului
WAHIS + (Sistemul mondial de
informații privind sănătatea animală).

Raportul
special
nr. 8/2016

Transportul feroviar de
marfă din UE nu este
încă pe calea cea bună

72
litera (b)

X

72
litera (c)

X

72
litera (d)

X

1

97

X

2 litera (a)

97

X

2 litera (b)

97

X

3 litera (a)

97

X

3 litera (b)

97

X

4 litera (a)

97

Monitorizarea matricelor a fost parțial
dezvoltată, însă nu au fost stabilite

Nepusă în
aplicare

268

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
obiective intermediare și este
necesară ameliorarea calității datelor.
Studiul realizat nu acoperă o gamă
vastă sau un număr semnificativ de
utilizatori ai rețelei feroviare și nu
acoperă întreaga rețea feroviară.

4 litera (b)

97

4 litera (c)

97

X

5

97

X

6 litera (a)

100

X

6 litera (b)

100

X

7 litera (a)

100

X

7 litera (b)

100

8

100

X
Planurile de activitate și strategiile
administratorilor de infrastructură au
fost elaborate și transmise Comisiei,
însă procesul de verificare a punerii
lor în aplicare se află într-o fază
incipientă.

Nepusă în
aplicare

269

Raportul
special

Raportul
special
nr. 10/2016

Titlul raportului

Sunt necesare
îmbunătățiri
suplimentare pentru
a se asigura
o implementare
eficace a procedurii
aplicabile deficitelor
excesive

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

3

3

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

135

Chiar dacă rapoartele de misiune
indică faptul că Eurostat a solicitat
anumite date în cursul vizitelor la fața
locului, oficiul trebuie totuși să
evalueze sursele datelor și să verifice
în mod adecvat dacă procesul de
compilare, pornind de la sursa datelor
și trecând prin ajustările efectuate
până la obținerea datelor finale,
respectă standardele relevante.

135

Eurostat și-a revizuit și îmbunătățit
procedurile interne referitoare la
calendarul publicării rapoartelor
elaborate în urma vizitelor sale. S-a
constatat o anumită îmbunătățire în
ceea ce privește reducerea timpului
necesar pentru publicarea acestor
rapoarte, însă Eurostat continuă să nu

Nepusă în
aplicare

270

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

își respecte propriile orientări interne
referitoare la publicare.
4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 prima liniuță

141

X

7 a doua liniuță

141

X

7 a treia liniuță

141

7 a patra liniuță

141

8

143

X
X
Comisia a pus un accent mai mare pe
nivelurile datoriei și a demonstrat că
instrumentele disponibile în cadrul
Pactului de stabilitate și de creștere
(PSC) reformat pot fi utilizate în mod
eficace pentru a îmbunătăți
respectarea criteriului datoriei. Doar
procedurile aplicabile deficitelor
excesive (PDE) viitoare vor furniza
probe care să indice dacă ajustările
necesare asigură o traiectorie de
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
convergență realistă și credibilă în
vederea respectării criteriului
datoriei, ținând seama în special de
nivelul inițial al acesteia. De
asemenea, Comisia nu a specificat
niveluri anuale ale ponderii datoriei în
PIB coerente cu țintele de deficit în
recomandările sale adresate, în cadrul
procedurii aplicabile deficitelor
excesive, celor cinci state membre
care au făcut obiectul acestei
proceduri după publicarea Raportului
special nr. 10/2016. O altă problemă
cu un impact semnificativ asupra PDE
o constituie pandemia de COVID-19 și
consecințele economice ale acesteia.
La 20 martie 2020, Comisia a adoptat
o comunicare privind activarea clauzei
derogatorii generale prevăzute de
Pactul de stabilitate și de creștere.
Activarea acestei clauze a fost
aprobată de miniștrii finanțelor din UE
la 23 martie 2020. Acest lucru nu
a suspendat procedurile PSC, dar
a permis statelor membre să se abată

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

de la cerințele bugetare care s-ar
aplica în mod normal. Drept urmare,
la 20 mai 2020, Comisia a publicat mai
multe rapoarte în temeiul
articolului 126 alineatul (3). Cu toate
aceasta, ea nu a propus Consiliului
nicio decizie privind declanșarea unei
proceduri aplicabile deficitelor
excesive pentru statele membre.
Comisia a explicat că această decizie
s-a datorat nivelului excepțional de
incertitudine creat de pandemia de
COVID-19, inclusiv în ceea ce privește
proiectarea unei căi credibile pentru
politica fiscal-bugetară.
9

145

X

9

145

10

147

10

147

X

11

149

X

1 litera (i)

68

X
X

X

273

Raportul
special

Raportul
special
nr. 11/2016

Raportul
special
nr. 13/2016

Titlul raportului

Consolidarea
capacității
administrative în fosta
Republică iugoslavă a
Macedoniei: s-au
înregistrat progrese
limitate într-un
context dificil

Asistența acordată de
UE pentru
consolidarea
administrației publice
în Republica Moldova

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

1 litera (ii)

68

X

1 litera (iii)

68

X

2 litera (i)

69

X

2 litera (ii)

69

X

3

70

X

4 litera (i)

71

X

4 litera (ii)

71

5

72

X

Recomandarea 6
litera (i)

73

X

6 litera (ii)

73

X

6 litera (iii)

73

X

6 litera (iv)

73

X

1

77

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

X

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

274

Raportul
special

Raportul
special
nr. 14/2016

Raportul
special
nr. 15/2016

Titlul raportului

Inițiativele de politică
ale UE și sprijinul
financiar acordat de
aceasta pentru
integrarea romilor: sau înregistrat progrese
semnificative în
ultimul deceniu, dar
sunt necesare eforturi
suplimentare pe teren
A gestionat Comisia în
mod eficace ajutorul
umanitar furnizat
populațiilor afectate
de conflicte în

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2 litera (a)

127

2 litera (b)

127

4

131

X

7

131

X

8 litera (a)

133

X

8 litera (b)

133

X

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

X
X
X
X
X
X

275

Raportul
special

Titlul raportului

regiunea Marilor
Lacuri Africane?

Raportul
special
nr. 16/2016

Obiectivele în materie
de educație ale UE:
programele
operaționale sunt
aliniate la aceste
obiective, însă există
deficiențe în ceea ce
privește măsurarea
performanței

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 prima liniuță

93

X

2 a doua liniuță

93

X

4

93

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

276

Raportul
special

Raportul
special
nr. 17/2016

Raportul
special
nr. 18/2016

Titlul raportului

Instituțiile UE ar putea
face mai multe pentru
a facilita accesul la
procedurile lor de
achiziții publice

Sistemul UE de
certificare
a biocarburanților
durabili

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1 litera (a)

76

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

X

Directiva privind energia din surse
regenerabile II abordează chestiunea
schimbării indirecte a destinației
terenurilor (ILUC) prin stabilirea
anumitor limite în ceea ce privește
producția de biocarburanți cu risc
ridicat de ILUC. Această directivă nu
abordează însă posibilele efecte
socioeconomice negative, întrucât
acestea rămân în afara mandatului
Comisiei de evaluare a sistemelor

277

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

voluntare. Drept urmare,
transpunerea Directivei privind
energia din surse regenerabile II nu
a fost încă finalizată.
1 litera (b)

76

X

1 litera (c)

76

X

2 litera (a)

77

X

2 litera (b)

77

X

3 litera (a)

78

Se intenționează ca actele de punere
în aplicare să fie adoptate până la
30 iunie 2021, însă „măsurile
corespunzătoare” care trebuie luate
de Comisie atunci când statele
membre exprimă preocupări nu au
fost încă definite. Comisia nu dispune
ea însăși de nicio competență directă
și clară de a verifica, în statele
membre, dacă operațiunile de
certificare a sistemelor respectă
standardele aplicabile.

3 litera (b)

78

Cel mai recent model de evaluare al
Comisiei include un punct care face
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
referire în mod explicit la mecanisme
de depunere a plângerilor. Cu toate
acestea, existența unui astfel de
mecanism nu este abordată în
niciunul dintre documentele actuale
obligatorii din punct de vedere juridic.
Mai mult, acest model este limitat,
întrucât nu acoperă niciunul dintre
elementele specifice enumerate în
recomandarea Curții.

Raportul
special
nr. 19/2016

Execuția bugetului UE
prin instrumente
financiare – ce
învățăminte trebuie
desprinse din perioada
de
programare 2007-2013

4

79

5

80

X

1 litera (a)

151

X

1 litera (b)

151

X

2

151

X

3

154

X

Comisia a furnizat definiții ale
„efectului de pârghie” în
regulamentele relevante, precum și
orientări suplimentare privind calculul
acestuia. Cu toate acestea,
identificarea resurselor atrase de
fondurile UE nu este abordată în

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

definițiile și în orientările respective.
Aceasta înseamnă că rata efectului de
pârghie va continua să fie
supraestimată în anumite cazuri.

Raportul
special
nr. 20/2016

Consolidarea
capacității
administrative în
Muntenegru: au fost

4

154

X

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

9

157

X

10 litera (a)

162

X

10 litera (b)

162

11 litera (a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3 litera (i)

45

X

X
X
X
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Raportul
special

Raportul
special
nr. 21/2016

Raportul
special
nr. 22/2016

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

înregistrate progrese,
însă este nevoie de
rezultate mai bune în
numeroase domeniicheie

3 litera (ii)

45

X

4 litera (i)

46

X

4 litera (ii)

46

X

5

47

X

Meta-audit privind
asistența pentru
preaderare acordată
de UE în vederea
consolidării capacității
administrative din
Balcanii de Vest

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

5

75

X

Programele de
asistență ale UE
pentru dezafectare
nucleară din Lituania,
Bulgaria și Slovacia: sau realizat unele
progrese în raport cu
situația din 2011, dar
se prefigurează o serie
de dificultăți
importante în viitor

1 litera (c)

111

X

2 litera (a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

X

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

281

Raportul
special

Raportul
special
nr. 23/2016

Titlul raportului

Transportul maritim în
UE: în ape tulburi –
multe investiții
ineficace și
nesustenabile

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

1 litera (a)

105

1 litera (b)

105

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

S-au efectuat studii și a fost
implementată baza de date TENtec,
chiar dacă aceasta conține informații
limitate cu privire la capacitatea
porturilor. Cu toate acestea, nu există
încă niciun sistem funcțional pentru
monitorizarea regulată a capacității
tuturor celor 104 porturi centrale.
X
Se lucrează în prezent la cea mai
recentă actualizare a planului detaliat
de punere în aplicare, dar nu a fost
încă elaborat planul de dezvoltare
pentru sectorul portuar.

1 litera (c)

105

2 litera (a)

110

X

2 litera (b)

110

X

2 litera (c)

110

3 litera (a)

110

X

3 litera (b)

110

X

4 litera (a)

110

X

X

282

Raportul
special

Raportul
special
nr. 24/2016

Titlul raportului

Sunt necesare mai
multe eforturi pentru
a se asigura o mai
bună cunoaștere și
respectare a normelor
privind ajutoarele de
stat în cadrul politicii
de coeziune

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

4 litera (b)

110

X

5 litera (a)

114

X

5 litera (b)

114

X

5 litera (c)

114

X

7 litera (a)

114

7 litera (b)

114

1

117

X

2 litera (a)

120

X

2 litera (b)

120

X

2 litera (c)

120

X

3 litera (a)

122

X

4 litera (a)

124

X

4 litera (b)

124

4 litera (c)

124

4 litera (d)

124

X

4 litera (e)

124

X

X
X

X
X

283

Raportul
special

Raportul
special
nr. 25/2016

Raportul
special
nr. 26/2016

Titlul raportului

Sistemul de
identificare
a parcelelor agricole
este un instrument util
pentru a stabili
eligibilitatea
terenurilor agricole,
dar gestionarea sa ar
mai putea fi
îmbunătățită

Creșterea eficacității și
simplificarea
mecanismului de
ecocondiționalitate
prezintă în continuare
unele provocări

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

5 litera (a)

130

X

5 litera (b)

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

1

74

Comisia avea în vedere introducerea
în setul de indicatori pentru politica
agricolă comună post-2020 a unui
indicator bazat pe rata de
neconformitate. Ea nu a dezvoltat
însă deocamdată un set de indicatori
care să evalueze performanța
ecocondiționalității.

2

75

Comisia și-a îmbunătățit modul în
care partajează, între servicii,
informații cu privire la încălcările

Nepusă în
aplicare

284

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

normelor de ecocondiționalitate.
DG ENV analizează în prezent
rezultatele statisticilor obținute de la
DG AGRI; dacă este necesar, cele
două direcții generale vor analiza
împreună cauzele potențiale
profunde ale oricăror încălcări
sistemice, cu scopul de a propune
soluții.
3

76

4

77

5

78

X
X
A fost elaborată și aplicată
o metodologie de măsurare
a costurilor sistemului de
ecocondiționalitate. Cu toate acestea,
studiul de măsurare a costului a fost
un exercițiu punctual: el nu a fost
utilizat pentru a reduce costurile de
implementare a ecocondiționalității
sau pentru a evalua
proporționalitatea costurilor
suportate cu rezultatele obținute.

285

Raportul
special

Raportul
special
nr. 27/2016

Titlul raportului

Guvernanța în cadrul
Comisiei Europene: se
aplică cele mai bune
practici?

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
Propunerea pentru politica agricolă
comună post-2020 stabilește cerințe
generice minime pentru penalități.
Sistemul de control și de sancțiuni
rămâne același și, pentru a se asigura
o aplicare mai armonizată
a penalităților la nivelul UE, este în
continuare nevoie să se clarifice
conceptele de gravitate, amploare,
persistență, repetare și intenție.
Rămâne un subiect deschis dacă
o astfel de aplicare armonizată
a penalităților va fi parte din normele
de punere în aplicare sau din actele
delegate.

6

79

1

66

2 litera (a)

66

X

2 litera (b)

66

X

2 litera (c)

66

X

2 litera (d)

66

X

2 litera (e)

66

X

X

Nepusă în
aplicare

286

Raportul
special

Raportul
special
nr. 28/2016

Titlul raportului

Gestionarea
amenințărilor
transfrontaliere grave
la adresa sănătății în
UE: au fost făcuți pași
importanți în acest
sens, dar sunt
necesare eforturi
suplimentare

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
Comisia a uniformizat informațiile
furnizate cu privire la erori în raportul
anual privind gestiunea și rezultatele
bugetului UE. Curtea desfășoară în
prezent un audit în cadrul căruia se va
examina fiabilitatea ratelor de eroare
furnizate de Comisie pentru domeniul
coeziunii.

2 litera (f)

66

2 litera (g)

66

X

2 litera (h)

66

X

1 litera (a)

118

X

1 litera (b)

118

X

1 litera (c)

118

X

1 litera (d)

118

X

2 litera (a)

119

X

2 litera (b)

119

X

3 litera (a)

120

X

3 litera (b)

120

X

3 litera (c)

120

X

Nepusă în
aplicare

287

Raportul
special

Raportul
special
nr. 30/2016

Raportul
special
nr. 31/2016

Titlul raportului

Eficacitatea sprijinului
acordat de UE în
sectoare prioritare în
Honduras

Cel puțin un euro din
cinci din bugetul UE ar
trebui să fie cheltuit
pentru acțiuni în
domeniul climatic:
există activități
ambițioase în curs de

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

4 litera (a)

121

X

4 litera (b)

121

X

4 litera (c)

121

X

1 litera (a)

64

X

1 litera (b)

64

X

1 litera (c)

64

X

2 litera (a)

65

X

2 litera (b)

65

X

2 litera (c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2 litera (a)

95

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Comisia prezintă anual, în raportul
său privind gestionarea și
performanța bugetului UE, informații
consolidate cu privire la progresele
înregistrate în direcția atingerii
obiectivului global de 20 %, în situația

Nepusă în
aplicare

288

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

desfășurare în acest
sens, dar există un risc
serios de a nu se reuși
atingerea acestui
obiectiv

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

estimărilor și în prezentarea generală
a performanței programelor.
Informațiile sunt reflectate și în unele
rapoarte anuale de activitate. Cu
toate acestea, Comisia nu include
informații ample cu privire la
progresele înregistrate în vederea
atingerii nivelurilor-țintă specifice
pentru acțiunile în domeniul climei în
toate rapoartele anuale de activitate
relevante.
2 litera (c)

3

95

96

X
Comisia a finanțat un studiu extern
privind necesitățile de finanțare
pentru a efectua o analiză
a reglementărilor aflate în prezent în
vigoare privind integrarea aspectelor
legate de schimbările climatice și
urmărirea cheltuielilor legate de
climă. Evaluările Comisiei analizează
necesitățile de finanțare pentru
atingerea obiectivului de integrare
a aspectelor legate de schimbările

289

Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

climatice, dar nu și nevoile legate de
schimbările climatice.
În propunerea pentru PAC post-2020,
rata coeficientului a fost redusă de la
100 % la 40 % pentru plățile pentru
constrângerile naturale sau pentru
alte constrângeri specifice anumitor
zone. Coeficientul de 100 % propus
pentru toate angajamentele în
materie de mediu și climă nu este în
conformitate cu principiul prudenței.

4

100

5

102

X

6 litera (a)

103

X

6 litera (b)

103

Comisia a inclus indicatori de rezultat
cu relevanță pentru climă în
propunerile pentru PAC și pentru
FEDR/Fondul de coeziune post-2020.
Aceste domenii acoperă 70 % din
contribuția preconizată la cheltuielile
aferente acțiunilor în domeniul
climatic din bugetul total al UE pentru
perioada 2021-2027. Cu toate
acestea, indicatorii legați de climă din
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

toate domeniile care contribuie la
îndeplinirea obiectivelor climatice (cu
excepția PAC și a FEDR/Fondului de
coeziune, pentru care există
propuneri) trebuie încă stabiliți.
6 litera (c)

103

7 litera (a)

109

7 litera (b)

109

X
X
Comisia a propus creșterea valorii
obiectivului privind integrarea
aspectelor legate de schimbările
climatice în PAC post-2020. De
asemenea, aceasta a propus
consolidarea cerințelor legate de
climă printr-o condiționalitate sporită.
În pofida angajamentului ferm al
Comisiei de a aborda schimbările
climatice, încă nu este clar, în această
etapă, dacă el va contribui la
creșterea cheltuielilor pentru acțiunile
în domeniul climei.
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Raportul
special

Raportul
special
nr. 33/2016

Titlul raportului

Mecanismul de
protecție civilă al
Uniunii: coordonarea
răspunsului la dezastre
survenite în afara UE
a fost, în linii mari,
eficace

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

1 litera (a)

74

X

1 litera (b)

74

X

1 litera (c)

74

X

1 litera (d)

74

X

2 litera (a)

74

X

2 litera (b)

74

X

2 litera (c)

74

X

2 litera (d)

74

X

3 litera (a)

74

X

3 litera (b)

74

X

3 litera (c)

74

X

3 litera (d)

74

X

4

74

X

5 litera (a)

74

X

5 litera (b)

74

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Raportul
special
nr. 34/2016

Titlul raportului

Combaterea risipei de
alimente:
o oportunitate pentru
UE de a îmbunătăți
eficiența utilizării
resurselor în lanțul
alimentar

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

84

2 litera (a)

86

X

2 litera (b)

86

X

86

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
Extinderea mandatului Platformei UE
privind pierderile și risipa de alimente
și noua prioritate anunțată pentru un
pact verde european sunt elemente
care indică importanța acordată
combaterii risipei de alimente în
cadrul politicii UE. Un nou plan de
acțiune trebuie încă dezvoltat, în timp
ce unele acțiuni din Planul de acțiune
pentru economia circulară se află în
curs și se estimează că vor fi finalizate
în 2021.

1

2 litera (c)

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

EFSA este implicată în activități de
teren vizând elaborarea unor orientări
viitoare și statele membre fac schimb
de bune practici în ceea ce privește
redistribuirea surplusului de alimente.
O parte dintre orientările care se află
în curs de elaborare au prevăzută
o dată de finalizare actualizată, și
anume 31 decembrie 2021.

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Raportul
special
nr. 35/2016

Titlul raportului

Utilizarea sprijinului
bugetar în vederea
îmbunătățirii
mobilizării veniturilor
interne în Africa
Subsahariană

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

Orientările UE privind donarea de
alimente au fost publicate în
octombrie 2017. Cartografierea și
analiza cadrului de politici și a celui
normativ în statele membre par să se
afle într-un blocaj, ceea ce pune sub
semnul îndoielii data actualizată
prevăzută pentru finalizare, care este
30 iunie 2020.

3 litera (a)

87

3 litera (b)

87

3 litera (c)

87

X

3 litera (d)

87

X

1 (a)

70

X

1 (b)

70

X

2 (a)

72

X

2 (b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

X
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Raportul
special

Raportul
special
nr. 36/2016

Titlul raportului

O evaluare
a mecanismelor de
închidere
a programelor
derulate în sectoarele
coeziunii și dezvoltării
rurale în
perioada 2007-2013

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

6

76

X

1

118

2

3

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)

Nepusă în
aplicare

X

127

În propunerea Comisiei pentru
perioada post-2020, a fost introdus un
nou mecanism de evaluare
a performanței. Cu ajutorul acestuia,
Comisia are posibilitatea de a evalua
dacă obiectivele programelor au fost
atinse și, dacă este necesar, de
a impune corecții financiare pentru
performanță scăzută. Pentru FEADR,
Comisia nu calculează o rată a riscului
rezidual la nivel de program care să
țină seama de corecțiile financiare
rezultate din audituri de
conformitate. Prin urmare, nu există
nicio asigurare că nivelul de eroare
reziduală nu depășește pragul de
semnificație la nivel de program.

127

Nu este prevăzut niciun raport
specific privind rezultatele obținute și
rezultatul final al închiderii pentru
ansamblul perioadei de programare.
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite
privințe (scurt rezumat al
îmbunătățirilor și al deficiențelor
rămase)
S-au obținut unele îmbunătățiri din
punctul de vedere al reducerii
perioadelor de eligibilitate, însă
o parte din această suprapunere va
continua să existe. În ceea ce privește
coeziunea, statelor membre nu li se
solicită să transmită toate
documentele de închidere în termen
de cel mult șase luni de la data finală
de eligibilitate.

4

131

6

133

X

7

141

X

Nepusă în
aplicare
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Anexa 7.2 – Situația detaliată a recomandărilor formulate în 2016, pentru fiecare raport – alte entități
auditate
Raportul
special

Raportul
special
nr. 4/2016

Titlul raportului

Institutul European
de Inovare și
Tehnologie trebuie să
își modifice
mecanismele
operaționale și
anumite elemente de
la baza concepției
sale pentru a produce
impactul scontat

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Raportul
special
nr. 7/2016

Administrarea de
către Serviciul
European de Acțiune
Externă a clădirilor pe
care acesta le deține
în întreaga lume

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
Delegațiile UE au renegociat unele
acorduri privind chiriile și condițiile
aplicabile unor clădiri de birouri și
spații rezidențiale și, în ansamblu,
condițiile s-au îmbunătățit față de

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)
acum cinci ani. SEAE a ținut sub control
cheltuielile legate de clădiri în bugetul
său. Cu toate acestea, nici în prezent
nu există o imagine de ansamblu
a portofoliului (un tablou de bord)
pentru monitorizarea prețurilor de
piață ale clădirilor de birouri ale
delegațiilor UE și ale spațiilor
rezidențiale ale acestora. Sunt
necesare eforturi speciale pentru
a acoperi cel puțin cele 50 de acorduri
cele mai costisitoare în vigoare pentru
birourile și spațiile rezidențiale ale
delegațiilor UE.

5

71

Au fost elaborate standardele de
evaluare pe care trebuie să le aplice
delegațiile UE și au fost organizate
sesiuni de informare pentru personalul
din cadrul delegațiilor. Sistemul
informatic de gestionare
a proprietăților imobiliare ImmoGest
a fost actualizat cu date rezultate din
reevaluări. Totuși, acest program
informatic continuă să necesite
îmbunătățiri majore pentru a răspunde

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)
în totalitate nevoilor, cum ar fi
includerea mai multor informații
referitoare la costurile/chiriile aferente
clădirilor, la clasificarea spațiului
utilizabil (pe tip de utilizare), precum și
informații referitoare la suprafețele și
la chiriile aferente spațiilor utilizate în
comun. Interfețele dintre ImmoGest și
alte baze de date trebuie îmbunătățite
pentru a reduce timpul necesar
introducerii manuale a datelor
importate din alte sisteme.

6

7

72

72

X
Între 2015 și 2019, Curtea a observat
că SEAE a ameliorat modul în care
stabilește ordinea de prioritate
a lucrărilor care trebuie efectuate/a
contractelor care trebuie încheiate în
următorii doi ani. SEAE mai trebuie să
își îmbunătățească planificarea pe
termen mediu pentru clădiri. Chiar
dacă SEAE consideră că un plan
continuu pe șapte ani acoperă un
orizont de timp foarte mare, ar trebui

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)
conceput un plan care să acopere cel
puțin trei până la patru ani și punerea
în aplicare a acestuia ar trebui
monitorizată punându-se un accent
special pe rezultatele, pe costurile și pe
calendarul aferent. O astfel de
planificare pe termen mediu este
esențială pentru o susținere mai
concretă a strategiei în materie de
clădiri a SEAE. Cele două documente de
planificare esențiale (strategia privind
clădirile și planificarea pe termen
mediu) ar trebui să fie mai bine
aliniate.

8

72

În prezent, aproximativ 50 % din
contractele de închiriere conțin
o opțiune de achiziționare.
Îmbunătățirea calității informațiilor din
dosarele imobiliare și a celor obținute
prin prospectarea pieței a avut un
impact pozitiv asupra deciziei de
a închiria sau de a cumpăra. Cu toate
acestea, lipsesc încă o imagine de
ansamblu a portofoliului și o analiză
a oportunităților de închiriere sau de

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)
achiziție, care să fie inițiată de serviciile
centrale și gestionată la nivel central.
Ar trebui dezvoltată o metodă prin care
să se efectueze analize economice
adecvate ale opțiunilor de a achiziționa
în locul celor de a închiria, metodă care
să aibă la bază indicatori
corespunzători, cum ar fi valoarea
actualizată netă. Același indicator ar
trebui aplicat pentru toate opțiunile; în
eventualitatea unei achiziții, valoarea
(de piață) reziduală a activului la
sfârșitul ciclului său de viață ar trebui
estimată și inclusă în calcul.

Raportul
special
nr. 12/2016

Utilizarea granturilor
ca metodă de
finanțare de către
agenții nu este
întotdeauna opțiunea
cea mai adecvată, iar
eficacitatea sa nu
poate fi demonstrată
în toate cazurile

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Agenția Europeană de Mediu (AEM)

1

53

X

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

2

54

4

56

X

5

57

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)

X

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
1

53

X

2

54

X

5

57

X

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex)

Instituțiile UE ar
putea face mai multe

1

53

X

2

54

X

3

55

X

4

56

X

5

57

X
Parlamentul European

1

103

X

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

pentru a facilita
accesul la procedurile
lor de achiziții publice

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)

Consiliul Uniunii Europene
Raportul
special
nr. 17/2016

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Banca Centrală Europeană

1

103

X

3

105

X

Nepusă în
aplicare
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Raportul
special

Titlul raportului

Nr.
recomandării

Punctul
din
raportul
special

Pusă în
aplicare
integral

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în aplicare în anumite privințe
(scurt rezumat al îmbunătățirilor și
al deficiențelor rămase)

Nepusă în
aplicare
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Apendice
Abordarea și metodologia auditului
(1) Abordarea de audit al performanței aplicată de Curte este prezentată în Manualul
de audit al performanței, disponibil pe site-ul web al instituției. Atunci când își
desfășoară auditurile, Curtea respectă standardele internaționale ale instituțiilor
supreme de audit (ISSAI) cu privire la auditurile performanței.

PARTEA ÎNTÂI – Capitolul 1: Cadrul de performanță
(2) Curtea va examina în fiecare an un alt aspect al cadrului de performanță.
Subiectul selectat pentru raportul din acest an este cel al informațiilor de nivel
înalt referitoare la performanță prezentate de Comisie prin intermediul raportului
anual privind gestionarea și performanța bugetului UE și prin fișele de program.
Curtea a examinat dacă procesul de elaborare de către Comisie a acestor rapoarte
este unul solid și dacă acestea oferă o imagine de ansamblu clară, cuprinzătoare și
echilibrată a performanței programelor de cheltuieli ale UE.
(3) Pentru a răspunde la aceste întrebări, Curtea a examinat, printre altele:
(a) Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE
și rapoartele pentru exercițiile anterioare;
(b) fișele de program pentru proiectul de buget pe 2021 și cele pentru exerciții
anterioare;
(c) rapoartele anuale de activitate ale Direcției Generale Agricultură și
Dezvoltare Rurală (DG AGRI) și Direcției Generale Politică Regională și
Urbană (DG REGIO) pentru 2019 și pentru exerciții anterioare;
(d) cele mai recente seturi de instrucțiuni și de modele pentru elaborarea fișelor
de program și a rapoartelor anuale de activitate, precum și seturile
anterioare.
(4) În cadrul auditului, Curtea a efectuat vizite de audit la Comisie [Secretariatul
General, Direcția Generală Buget (DG BUDG), DG AGRI și DG REGIO], pentru
a examina și a discuta concepția și funcționarea procedurilor referitoare la:
(a) colectarea datelor privind performanța de la statele membre și verificarea
calității și a fiabilității acestor date;
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(b) elaborarea, revizuirea și adoptarea rapoartelor anuale de activitate, a fișelor
de program și a raportului anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE.

PARTEA A DOUA – Capitolele 2-6: performanța programelor de cheltuieli
ale UE
(5) În capitolele 2-6, Curtea examinează rezultatele care au fost obținute de
programele UE desfășurate în cadrul rubricilor 1a, 1b, 2, 3 și 4 din cadrul financiar
multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. Scopul său a fost de a determina
cât de multe informații relevante referitoare la performanță sunt disponibile și, pe
baza acestor informații, de a evalua cât de bună a fost efectiv performanța
programelor de cheltuieli ale UE.
Eșantionul Curții
(6) În cadrul CFM pentru perioada 2014-2020, există 58 de programe de cheltuieli.
Dintre acestea, Curtea a selectat un eșantion de 9 programe pentru evaluarea sa
(a se vedea tabelul 1). Au fost selectate câte 2 programe pentru fiecare rubrică
din CFM (cu excepția rubricii 3, cu cea mai mică anvergură, pentru care Curtea
a selectat un singur program). Selecția s-a făcut din rândul celor 4 programe cu
bugetul cel mai mare de la fiecare rubrică din CFM. Acolo unde a fost posibil,
Curtea a selectat perechi de programe strâns legate (pentru rubricile 1b, 2 și 3),
preconizate să producă în paralel o parte din rezultatele lor. Luate împreună, cele
9 programe de cheltuieli acoperite de Curte reprezintă 74 % din totalul plăților
efectuate până la sfârșitul exercițiului 2019 în baza angajamentelor actuale din
CFM.
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Tabelul 1 – Eșantionul de programe de cheltuieli selectate de Curte
pentru capitolele 2-6
Capitol

Rubrica din CFM

Programul de cheltuieli selectat

2

1a: Competitivitate
pentru creștere și locuri
de muncă

Orizont 2020;
Fondul european pentru investiții strategice

3

1b: Coeziune
economică, socială și
teritorială

Fondul european de dezvoltare regională;
Fondul de coeziune

4

2: Creștere durabilă:
resurse naturale

Fondul european de garantare agricolă;
Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală

5

3: Securitate și cetățenie

Fondul pentru azil, migrație și integrare

6

4: Europa în lume

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare;
Instrumentul european de vecinătate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(7) Fiecare program de cheltuieli are între unul și 20 de obiective (generale și/sau
specifice). Curtea a examinat performanța programelor de cheltuieli în raport cu
o selecție dintre aceste obiective (a se vedea anexele 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 și 6.1). Au
fost acoperite toate obiectivele generale și o selecție de obiective specifice, care
au fost alese pentru importanța lor și din perspectiva corelației cu un obiectiv
general și cu obiective de nivel superior ale UE.
Analiza
(8) Evaluarea Curții s-a bazat pe informațiile referitoare la performanță publicate de
Comisie, inclusiv:
(a) Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE;
(b) fișele de program relevante pentru proiectul de buget pe 2021;
(c) rapoartele anuale de activitate pe 2019 ale direcțiilor generale relevante;
(d) evaluările legate de performanța programelor din CFM actual și din cadrele
anterioare;
(e) diferite rapoarte privind performanța specifice programelor în cauză.
(9) Aceste informații au fost completate de Curte cu constatările pe care le-a
formulat recent în urma propriilor activități de audit și de analiză. Ea nu a avut la
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dispoziție rezultate proprii pentru toate obiectivele aferente programelor
selectate.
(10) Curtea a verificat dacă informațiile referitoare la performanță ale Comisiei erau
plauzibile și erau coerente cu constatările sale, dar nu le-a auditat fiabilitatea.
(11) Curtea s-a axat pe cele mai recente informații legate de ultimele versiuni ale
programelor de cheltuieli ale UE din CFM 2014-2020. Având în vedere că
evaluările ex post ale acestor programe nu vor fi elaborate decât la mult timp
după încheierea perioadei actuale a CFM și că nu sunt disponibile evaluări
intermediare pentru toate programele, Curtea a trebuit să facă referire, adeseori,
la informații referitoare la performanță care priveau programele anterioare din
CFM 2007-2013. În acest caz, ea a ținut seama de amploarea schimbărilor
intervenite în concepția și în punerea în aplicare a programelor între cele două
perioade.
Analiza indicatorilor
(12) În cadrul evaluării pe care a realizat-o cu privire la performanță, Curtea a analizat
informațiile aduse de indicatorii de performanță prezentați în fișele de program
relevante pentru proiectul de buget 2021. A fost de asemenea efectuată
o comparație cu fișe de program anterioare.
(13) Cele nouă programe din eșantionul Curții sunt acoperite în total de 262 de
indicatori, o cifră superioară numărului de indicatori din fișele de program.
Explicația rezidă în faptul că indicatorii din fișele de program sunt compuși adesea
din doi sau mai mulți subindicatori, fiecare cu valori de referință, valori-țintă și
seturi de valori reale atinse separate. Curtea a considerat fiecare subindicator ca
fiind un indicator separat.
(14) Curtea a clasificat toți indicatorii în una dintre următoarele categorii: indicatori de
resurse, indicatori de realizare, indicatori de rezultat și indicatori de impact. Deși
legislația aferentă anumitor programe utilizează aceeași clasificare ca cea a Curții,
Comisia nu a clasificat toți indicatorii săi în acest mod. În unele cazuri, clasificarea
Curții, care se bazează pe orientările Comisiei privind o mai bună legiferare, poate
să difere față de cea prevăzută în legislație.
(15) Analiza pe care a realizat-o Curtea cu privire la indicatori a inclus un calcul al
progreselor înregistrate până în prezent în direcția atingerii valorii-țintă,
utilizându-se, în fiecare caz, valoarea de referință relevantă (a se vedea tabelul 2).
Acest calcul a fost posibil numai atunci când erau disponibile date cuantificate
pentru valorile de referință, valorile-țintă și cele mai recente valori efectiv atinse.
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Tabelul 2 – Calculul progreselor înregistrate în direcția atingerii valoriițintă (în raport cu valoarea de referință)
Cea mai
recentă
valoare
efectivă

Valoare de
referință
20

40

Valoarețintă
70

Progres către
valoarea-țintă

Calcul
(40-20)/(70-20)

40 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(16) În plus, Curtea a evaluat dacă fiecare indicator era „pe drumul cel bun” pentru a-și
atinge valoarea-țintă și prezintă aceste informații în mod grafic în treceri în revistă
ale indicatorilor (a se vedea tabelul 3).

Tabelul 3 – Reprezentare grafică a analizei privind „drumul cel bun”
Simbol

Semnificație

Observații

„pe drumul cel bun”

Pe baza datelor disponibile, indicatorul este
susceptibil să își atingă ținta la timp.

„pe drumul cel
bun”;
nu există o țintă
cuantificată

Pe baza datelor disponibile, indicatorul este
susceptibil să își atingă ținta la timp.
Ținta nu este cuantificată, dar este suficient
de specifică pentru a face posibilă
evaluarea probabilității atingerii ei.

„nu se află pe
drumul cel bun”

Pe baza datelor disponibile, indicatorul NU
este susceptibil să își atingă ținta la timp.

„pe drumul cel
bun”;
nu există o țintă
cuantificată

Pe baza datelor disponibile, indicatorul NU
este susceptibil să își atingă ținta la timp.
Ținta nu este cuantificată, dar este suficient
de specifică pentru a face posibilă
evaluarea probabilității atingerii ei.

nu este clar

Pe baza datelor disponibile, nu este posibil
să se afirme cu certitudine că indicatorul
este susceptibil sau nu să își atingă ținta.

nu este clar;
nu există o țintă
cuantificată

Pe baza datelor disponibile, nu este posibil
să se afirme cu certitudine că indicatorul
este susceptibil sau nu să își atingă ținta.
Nu există o țintă cuantificată.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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(17) Tabelul 4 prezintă exemple cu privire la modul în care Curtea a evaluat dacă un
anumit indicator era „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge valoarea-țintă și
explică criteriile utilizate. Acestea nu au fost aplicate în mod automat, ci fiecare
indicator a fost examinat pe rând, pe baza informațiilor disponibile și recurgânduse la raționamentul profesional.

Tabelul 4 – Exemple de evaluări menite să determine dacă un indicator
se afla „pe drumul cel bun”
Informațiile din fișele de
program
Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023): 150
Valoare intermediară
(2018): 100
Cea mai recentă valoare
(2018): 90
Valori anterioare (2017):
80; (2016): 70

Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023): 150
Valoare intermediară
(2019): 100
Cea mai recentă valoare
(2018): 90
Valori anterioare (2017):
80; (2016): 70

Evaluarea
Curții

NU SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN

Criterii și raționament
Criteriu: în cazul în care există
o valoare intermediară pentru anul
pentru care Curtea dispune de cele
mai recente date, indicatorul se află
„pe drumul cel bun” dacă valoarea
intermediară a fost atinsă.
Raționament: valoarea intermediară
nu a fost atinsă.

SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN

Criteriu: în cazul în care nu există
o valoare intermediară pentru anul
pentru care Curtea are datele cele mai
recente, dar există o valoare
intermediară pentru un alt an,
indicatorul se află „pe drumul cel bun”
dacă progresele înregistrate până la
acel moment se înscriu pe linia valorii
intermediare respective.
Raționament: date fiind progresele
constante înregistrate în direcția
atingerii valorii-țintă în
perioada 2016-2018, este probabil ca
ținta pentru 2019 să fie atinsă.
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Informațiile din fișele de
program

Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023):
150
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare
(2018): 80
Valori anterioare (2017):
75; (2016): 70; (2015):
60; (2014): 55

Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023):
150
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare
(2018): 80
Valori anterioare (2017):
63; (2016): 55; (2015):
52; (2014): 51

Evaluarea
Curții

NU SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN

Criterii și raționament
Criteriu: în cazul în care nu există nicio
valoare intermediară, indicatorul se
află „pe drumul cel bun” dacă
progresele înregistrate până în prezent
au urmat, în linii mari, o progresie
liniară între valoarea de referință și
valoarea-țintă sau dacă valorile
efective înregistrate până în prezent
indică un profil de progres mai degrabă
„exponențial”, cu o demarare lentă și
o accelerare în cursul anilor următori.
Raționament: progresele înregistrate
în direcția atingerii valorii-țintă se
cifrează la 30 %, cu mult sub valoarea
liniară de 50 % care ar putea fi
așteptată la jumătatea perioadei de
punere în aplicare, iar valorile efective
înregistrate până în prezent nu indică
nicio accelerare.

SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN

Criteriu: în cazul în care nu există nicio
valoare intermediară, indicatorul se
află „pe drumul cel bun” dacă
progresele înregistrate până în prezent
au urmat, în linii mari, o progresie
liniară între valoarea de referință și
valoarea-țintă sau dacă valorile
efective înregistrate până în prezent
indică un profil de progres mai degrabă
„exponențial”, cu o demarare lentă și
o accelerare în cursul anilor următori.
Raționament: progresele înregistrate
în direcția atingerii valorii-țintă se
cifrează la 30 %, cu mult sub valoarea
liniară de 50 % care ar putea fi
așteptată la jumătatea perioadei de
punere în aplicare. Cu toate acestea,
valorile efective înregistrate până în
prezent indică o accelerare clară. Dacă
aceasta este menținută, este probabil
ca valoarea-țintă să fie atinsă.
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Informațiile din fișele de
program
Valoare de referință
(2013): 50
Țintă (2023): creștere
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare
(2018): 60
Valori anterioare (2017):
56; (2016): 55; (2015):
52; (2014): 51

Valoare de referință
(2013): 50
Țintă (2023): menținere
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare
(2018): 40
Valori anterioare (2017):
46; (2016): 49; (2015):
52; (2014): 51

Evaluarea
Curții

SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN;
NU EXISTĂ O
ȚINTĂ
CUANTIFICATĂ

NU SE AFLĂ PE
DRUMUL CEL
BUN

Criterii și raționament
Criteriu: în cazul în care ținta nu este
cuantificată, indicatorul se află „pe
drumul cel bun” dacă, până în prezent,
condițiile aferente acestei ținte au fost
îndeplinite sau sunt susceptibile să fie
îndeplinite.
Raționament: ținta necuantificată
constă într-o „creștere” și toate
valorile înregistrate până în prezent
sunt mai mari decât valoarea de
referință, ceea ce înseamnă că sunt
îndeplinite condițiile asociate țintei.
Criteriu: în cazul în care ținta nu este
cuantificată, indicatorul se află „pe
drumul cel bun” dacă condițiile
aferente acestei ținte au fost
îndeplinite sau sunt susceptibile să fie
îndeplinite.
Raționament: ținta constă într-o
„menținere”, adică ea trebuie să fie
egală cu valoarea de referință, dar cea
mai recentă valoare efectivă se
situează cu 20 % sub nivelul de
referință.
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Informațiile din fișele de
program

Evaluarea
Curții

Criterii și raționament
Criteriu: în cazul în care nu există nicio
valoare intermediară, indicatorul se
află „pe drumul cel bun” dacă
progresele înregistrate până în prezent
au urmat, în linii mari, o progresie
liniară între valoarea de referință și
valoarea-țintă sau dacă valorile
efective înregistrate până în prezent
indică un profil de progres mai degrabă
„exponențial”, cu o demarare lentă și
o accelerare în cursul anilor următori.

Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023):
150
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare:
(2018): 90

NU ESTE CLAR;
NU EXISTĂ O
ȚINTĂ
CUANTIFICATĂ

Valoare de referință
(2013): 50
Valoarea-țintă: nu este
stabilită
Valoare intermediară:
niciuna
Cea mai recentă valoare
(2018): 90

NU ESTE CLAR;
NU EXISTĂ O
ȚINTĂ
CUANTIFICATĂ

Raționament: în cazul în care nu există
o valoare-țintă, este imposibil să se
evalueze dacă indicatorul se află „pe
drumul cel bun”.

NU ESTE CLAR

Raționament: în cazul în care nu există
date privind progresele înregistrate în
direcția atingerii valorii-țintă, este
imposibil să se evalueze dacă
indicatorul se află „pe drumul cel bun”.

Valoare de referință
(2013): 50
Valoare-țintă (2023): 150
Valoare intermediară
(2019): 100
Cea mai recentă valoare:
nu există date

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Raționament: progresele înregistrate
în direcția atingerii valorii-țintă se
cifrează la 40 %, cu 10 puncte
procentuale sub valoarea liniară de
50 % care ar putea fi așteptată la
jumătatea perioadei de punere în
aplicare. Nu sunt disponibile alte date
care să arate că progresele înregistrate
în direcția atingerii valorii-țintă au fost
liniare sau mai degrabă exponențiale.
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(18) Analiza Curții cu privire la indicatori se bazează pe date ale Comisiei care nu au
fost auditate de Curte. Evaluarea cu privire la progresul indicatorilor – dacă
aceștia se află „pe drumul cel bun” sau nu – se referă la analiza Curții cu privire la
probabilitatea ca un anumit indicator să își atingă valoarea-țintă. Această analiză
nu include însă relevanța indicatorului în raport cu obiectivele și cu acțiunile
programului și nici nivelul de ambiție al valorii-țintă. De exemplu, este posibil ca
un indicator să nu fie afectat de acțiunile implementate în cadrul programului, ca
acesta să nu fie relevant pentru obiectivul programului sau ca valoarea-țintă
aferentă să nu reflecte un nivel adecvat de ambiție. Prin urmare, indicatorii
singuri nu reflectă neapărat realizarea obiectivelor unui program. O analiză
completă a performanței unui program presupune examinarea datelor referitoare
la indicatori împreună cu alte informații cantitative și calitative.
(19) Curtea consideră că indicatorii oferă totuși, în general, unele informații cu privire
la anumite aspecte ale performanței programelor. În capitolele 2-6 sunt
prezentate grafice care oferă o prezentare de ansamblu a indicatorilor. În plus, în
capitolul 1 și, după caz, în textul care însoțește sintezele indicatorilor se specifică
limitările care afectează valoarea informativă a indicatorilor.
Testele efectuate pe operațiuni cu privire la performanță
(20) O altă parte a auditului Curții a constat în evaluarea performanței programelor pe
baza unui eșantion de operațiuni testate în cursul activităților desfășurate în
vederea elaborării declarației de asigurare. Curtea a verificat dacă aceste
operațiuni erau în conformitate cu obiectivele relevante ale programelor și dacă
valorile lor țintă în materie de performanță erau atinse sau erau susceptibile să fie
atinse.

PARTEA A TREIA – Capitolul 7 – Situația acțiunilor întreprinse în urma
recomandărilor
(21) Urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în
rapoartele speciale ale Curții constituie o sarcină recurentă. Curtea analizează, în
capitolul 7, măsura în care au fost puse în aplicare recomandările pe care le-a
formulat în rapoartele speciale publicate în 2016. Recomandările sunt clasificate
ca fiind puse în aplicare integral, în majoritatea privințelor sau în anumite privințe
ori ca fiind nepuse în aplicare.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2019
„CAPITOLUL 1 – CADRUL DE PERFORMANȚĂ”

INTRODUCERE
Comisia acordă cea mai mare prioritate execuției performante a cheltuielilor UE și se angajează să
prezinte informații de înaltă calitate referitoare la performanță. Comisia salută activitatea CCE privind
performanța bugetului UE și recunoașterea îmbunătățirilor aduse de Comisie în rapoartele sale privind
performanța bugetului UE. Comisia va continua să amelioreze sistemul în viitor, inclusiv prin punerea
în aplicare a recomandărilor în domeniile de îmbunătățire identificate de CCE în acest raport. Cadrul
de performanță consolidat și raționalizat pentru cadrul financiar multianual pentru
perioada 20212027 reprezintă o oportunitate-cheie pentru realizarea de noi progrese pe baza
învățămintelor desprinse.
Printre exemplele-cheie de îmbunătățiri aduse în ultimii ani se numără prezentarea informațiilor
referitoare la performanță într-un document mai sintetic și mai ușor de utilizat (analiza performanței
programelor), integrarea analizei performanței programelor ca anexă la Raportul anual privind
gestionarea și performanța (RAGP), corelând astfel procedurile bugetare cu procedurile de descărcare
de gestiune, evaluarea sistematică a performanței programelor în cadrul fișelor de program și al
analizei performanței programelor și faptul că rapoartele au devenit mai echilibrate, evidențiind atât
succesele, cât și domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri.
Capitolele 2-6 din acest raport prezintă evaluarea efectuată de CCE cu privire la performanța celor
nouă programe de cheltuieli selectate la sfârșitul anului 2019. Comisia consideră că programele
contribuie în mod substanțial la realizarea priorităților și obiectivelor UE. Informațiile calitative și
cantitative referitoare la performanță disponibile la sfârșitul anului 2019 arată că programele
înregistrează progrese importante în ceea ce privește obiectivele stabilite la începutul perioadei de
programare. Punerea în aplicare se accelerează, în special pentru fondurile structurale și de investiții
europene, pentru care obiectivele sunt stabilite până în 2023. Concluziile definitive cu privire la
performanța programelor vor putea fi formulate numai după încheierea acestora, pe baza evaluărilor
finale.
1.3 Comisia publică numeroase rapoarte privind performanța în general. Majoritatea rapoartelor
specifice din figura 1.1 vizează cu precădere performanța bugetului UE.
Prima liniuță – secțiunea 1 din Raportul anual privind gestionarea și performanța oferă o imagine de
ansamblu a performanței bugetului UE, concentrată pe programele esențiale.
În acest an, raportarea este completată de informații mai detaliate privind performanța la nivelul
fiecărui program, în „Analiza performanței programelor” (anexa 1). Prezentarea generală rezumă
principalele mesaje privind performanța din fișele de program care însoțesc propunerea de proiect de
buget 2021.
Prima liniuță – secțiunea 2 „Controlul intern și gestiunea financiară” prezintă un raport privind
acțiunile Comisiei menite să asigure buna gestiune financiară a bugetului UE.
A doua liniuță – Fișele de program prezintă un raport privind performanța programelor de cheltuieli,
utilizând atât informații cantitative de la indicatorii de performanță, cât și informații calitative.
Informațiile calitative sunt esențiale pentru înțelegerea performanțelor programului, inter alia:
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contextul politic și economic, etapa în care se află programul în ciclul programului și identificarea
elementelor aflate în afara controlului Comisiei, care au un impact asupra performanței programului.
1.4 În ceea ce privește anexa 1.1 privind măsurile luate în urma recomandării 5 emise în 2016, din
2017, serviciile centrale au inclus în instrucțiunile pentru rapoartele anuale de activitate obligația
serviciilor sale de a dezvălui sursele tuturor datelor referitoare la performanță și de a face o evaluare a
fiabilității acestor date. Datele considerate nefiabile ar trebui să fie eliminate, cu excepția cazului în
care serviciile le consideră necesare pentru a furniza anumite elemente contextuale. În astfel de cazuri,
din motive de transparență, serviciile ar trebui să introducă o declarație de declinare a responsabilității
în ceea ce privește calitatea acestor date referitoare la performanță. În ceea ce privește fișele de
program, Comisia se angajează să aducă îmbunătățiri în continuare, astfel cum se menționează în
răspunsurile Comisiei la acest raport.
În ceea ce privește informațiile cuprinse în anexa 1.1 privind măsurile luate în urma recomandării 6
emise în 2016, Comisia a acceptat parțial recomandarea, chiar dacă prezența sa generală pe internet a
fost reorganizată recent într-o structură de tip portal, care include pagini web conținând informații
referitoare la performanță.
Comisia a realizat îmbunătățiri specifice în ceea ce privește prezentarea online a informațiilor
referitoare la performanță 1. Aceste îmbunătățiri au vizat domenii precum reorganizarea conținutului
pentru a facilita accesul utilizatorilor la documente referitoare la performanță și la rezultatele obținute,
o mai bună descriere a documentelor strategice și de raportare și o funcție de căutare mai eficientă
pentru liste lungi de documente referitoare la performanță, precum și îmbunătățiri în ceea ce privește
arhitectura informațiilor, etichetele și linkurile.
Acțiunile întreprinse reflectă o utilizare rațională și responsabilă a resurselor, ținând seama de
dimensiunea publicului-țintă pentru informațiile referitoare la performanță. Prezența pe internet a
Comisiei și informațiile furnizate online evoluează continuu, pe baza testării, a nevoilor utilizatorilor,
a obiectivelor organizaționale și a tehnologiei.
PROCESUL DE ELABORARE A RAPOARTELOR DE NIVEL ÎNALT PRIVIND
PERFORMANȚA
1.7 al treilea punct – Fișele de program pentru proiectul de buget pentru exercițiul 2014, publicate în
2013, nu au acoperit performanța programelor din perioada 2007-2013 din cauza trecerii de la fișele
de activitate (care acoperă perioada 2007-2013) la fișele de program (care acoperă
perioada 20142020).
1.11 Circulara privind bugetul oferă direcțiilor generale explicații detaliate cu privire la etapele
operaționale pentru elaborarea analizei performanței programelor (secțiunea 4.12). După cum s-a
menționat la punctul 1.6, analiza performanței programelor oferă un rezumat al informațiilor furnizate
în fișele de program, pentru care circulara privind bugetul oferă instrucțiuni detaliate. În plus,
serviciile centrale discută pregătirea analizei performanței programelor cu serviciile Comisiei în
cadrul audierilor bugetare pentru pregătirea proiectului de buget.
1.12 Criteriile de selecție a indicatorilor prezentați în analiza performanței programelor sunt
prezentate în mod clar în nota metodologică:
•
•
1
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Diferența în ceea ce privește progresele dintre lista completă de indicatori din fișele de program și
indicatorii selectați în analiza performanței programelor variază de la un program la altul (de la
diferențe negative la diferențe pozitive în unele cazuri).
Analiza performanței programelor include doar indicatori pentru care sunt disponibile datele necesare
pentru a calcula progresul lor către atingerea obiectivului. Această cerință explică o parte din diferența
la calcularea ponderii indicatorilor care sunt „pe calea cea bună” dintre fișele de program și analiza
performanței programelor.
1.14 Comisia recunoaște importanța unor informații solide și fiabile cu privire la performanță și se
angajează să prezinte informații de înaltă calitate referitoare la performanță.
Deși Comisia nu este în măsură să controleze integral sau să garanteze fiabilitatea informațiilor
referitoare la performanță, a luat măsuri de atenuare a riscurilor aferente.
1.15 Datele prezentate în diferitele rapoarte de performanță se bazează pe cele mai recente informații
disponibile la momentul raportării. Atunci când sunt disponibile cifrele actualizate, care reflectă,
printre altele, intervalele de timp în care sunt colectate datele în statele membre sau de către alte părți
terțe, aceste cifre sunt raportate în următorul set de fișe de program. Aceste actualizări reprezintă o
caracteristică inerentă a colectării de date într-un mediu complex și care evoluează rapid.
1.17 Pe baza articolelor 20-22 din Regulamentul (UE) 1303/2013 privind dispozițiile comune, rezerva
de performanță s-a aplicat Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în același
mod ca în cazul celorlalte fonduri ESI.
DG AGRI a pus accentul pe asigurarea solidității și a fiabilității valorilor obiectivelor intermediare și
a raportării aferente. Cu un an înainte de evaluarea performanței, procesul a fost explicat în cadrul
Comitetului pentru dezvoltare rurală. În plus, în strânsă comunicare cu statele membre, DG AGRI a
efectuat o verificare amănunțită a indicatorilor cadrului de performanță și a raportării acestora.
1.18 Primul punct – Auditul a fost efectuat într-un stadiu incipient al punerii în aplicare a cadrului
comun de monitorizare și evaluare (CMEF). După un audit ulterior, Serviciul de Audit Intern a
confirmat activitatea amplă desfășurată de DG AGRI în vederea pregătirii PAC pentru
perioada 20212027 și a cadrului aferent de monitorizare, performanță și evaluare, cu efecte pozitive
de propagare asupra monitorizării și raportării actuale a PAC 2014-2020.
Punctul al doilea – Comisia subliniază că, drept răspuns la cele trei recomandări emise de IAS în
raportul său de audit privind monitorizarea performanței, direcțiile generale auditate au elaborat un
plan de acțiune care a fost acceptat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei la 2 martie 2020.
Două recomandări adresate Direcției Generale REGIO (una foarte importantă și una importantă) au
fost deja raportate Serviciului de Audit Intern în iulie 2020 ca fiind puse în aplicare, iar cea de a treia
(foarte importantă) va fi pusă în aplicare pe deplin până la sfârșitul anului 2022, astfel cum se prevede
în planul de acțiune.
1.19 O evaluare ex ante (sau o evaluare a impactului) sprijină noi programe și instrumente financiare,
în timp ce o evaluare retrospectivă (ex post) evaluează funcționarea programelor și a instrumentelor
existente (în conformitate cu orientările și setul de instrumente pentru o mai bună legiferare instrumentul nr. 10 și instrumentul nr. 43). Evaluarea este o evaluare bazată pe dovezi a măsurii în
care o intervenție existentă este eficace, eficientă, relevantă, având în vedere nevoile actuale, coerentă
atât la nivel intern, cât și cu alte intervenții ale UE, și a măsurii în care intervenția a generat o valoare
adăugată la nivelul UE. Evaluările ex ante și ex post evaluează cele mai importante efecte. Măsura în
care impactul acțiunilor strategice poate fi evaluat depinde de calendarul și de natura evaluărilor
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prevăzute în temeiul juridic și, adesea, de datele furnizate de statele membre și de alți parteneri sau
organizații.
1.22 Comisia se angajează să prezinte informații de înaltă calitate referitoare la performanță, cărora li
se acordă o atenție deosebită în cadrul instrucțiunilor și la pregătirea rapoartelor de performanță. Deși
Comisia este și va continua să fie dependentă de statele membre și de alte părți în ceea ce privește
furnizarea de informații fiabile și în timp util, serviciile Comisiei sunt instruite să se asigure că toate
preocupările legate de fiabilitate sunt raportate în mod transparent.
1.23 Datele considerate nefiabile nu sunt incluse în Raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE. În ceea ce privește fișele de program, Comisia trebuie să raporteze cu privire la toți
indicatorii de performanță definiți în legislația programului. Se preconizează că sursele de date sunt
identificate și că orice preocupare legată de fiabilitate este semnalată, această cerință urmând a fi
abordată în mod mai explicit în instrucțiunile permanente referitoare la circulara privind bugetul în
viitor.

CALITATEA RAPOARTELOR DE PERFORMANȚĂ DE NIVEL ÎNALT
1.24 Indicatorii de performanță incluși în fișele de program sunt definiți în legislația subiacentă.
Există anumite aspecte ale performanței programelor pe care indicatorii nu le pot reflecta sau le
reflectă parțial din cauza limitărilor lor inerente. Cu toate acestea, Comisia consideră, în general, că
toți indicatorii sunt relevanți pentru evaluarea performanței programelor.
În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1046 (Regulamentul financiar), Comisia are obligația de a
prezenta în fișele de program un raport cu privire la toți indicatorii stabiliți în temeiurile juridice ale
programelor de cheltuieli, astfel cum au fost conveniți de Parlamentul European și de Consiliu pe
baza propunerilor formulate de Comisie.
1.25 În fișele de program și în analiza performanței programelor pentru proiectul de buget 2021,
Comisia a îmbunătățit și mai mult calitatea informațiilor referitoare la performanță, de exemplu:
•
•

în calculul progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului din analiza performanței
programelor, prin includerea valorilor de referință (dacă este cazul) și
prin utilizarea unei abordări mai coerente în aplicarea formulelor.

Comisia notează că trebuie avute în vedere considerații privind fezabilitatea și costurile, precum și că
este necesar un angajament corespunzător, în special din partea statelor membre și a beneficiarilor, de
a prezenta la timp date de înaltă calitate.
Primul punct – Indicatorii de realizare au o legătură directă cu intervenția și, prin urmare, sunt
esențiali pentru monitorizarea performanței programului.
Combinația adecvată de tipuri de indicatori (de resurse, de realizare, de rezultat, de impact) depinde
de caracteristicile programului.
Punctul al doilea – Mai multe informații cu privire la performanță vor fi disponibile spre sfârșitul
ciclului CFM 2014-2020, în special pentru indicatorii de rezultat și de impact. Faptul că
disponibilitatea informațiilor referitoare la performanță este mai limitată în primii ani reflectă
combinația de diferite tipuri de indicatori de performanță. Din cauza modului în care sunt colectate
datele sau a altor probleme structurale, nu toți indicatorii sunt actualizați anual. Acest lucru nu este
atât o problemă de calitate, cât o particularitate a acestor indicatori. În proiectul de buget pentru
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exercițiul 2021, numai pentru 1 % dintre indicatori nu sunt date disponibile, iar în cazul a 6 % dintre
indicatori informațiile sunt mai vechi de 2 ani.
Punctul al treilea – Comisia consideră că există o serie de obiective calitative care pot fi transpuse în
obiective cantitative. Acest lucru a fost realizat, de exemplu, în cadrul analizei performanței
programelor pentru indicatorii FEGA. O astfel de abordare conduce la un procentaj mai scăzut de
indicatori pentru care nu este posibil să se calculeze progresul în direcția atingerii obiectivului.
Punctul al patrulea – Pentru anumite programe, de exemplu în cadrul gestiunii partajate, revizuirea
obiectivelor este un proces normal, pentru a răspunde evoluțiilor socioeconomice din statele membre
sau pentru a modifica alocarea financiară.
În ceea ce privește tabelul 1.6, temeiul juridic al programului Orizont 20202 prevede, pentru prima
dată într-un program de cercetare și inovare, o listă de indicatori-cheie de performanță obligatorii care
să fie utilizați în sistemul său de evaluare și monitorizare. În 2015, la un an de la lansarea programului
și în contextul eforturilor care vizau o cât mai mare transparență, Comisia a publicat o prezentare
generală cuprinzătoare 3 a tuturor indicatorilor programului Orizont 2020. Aceasta a inclus definițiile,
tipul și sursa datelor necesare pentru calcularea acestora, valorile de referință, în cazul în care erau
disponibile, și obiectivele stabilite până la sfârșitul programului Orizont 2020, referindu-se, de
asemenea, la intervalul de timp dintre finalizarea programului și realizările și rezultatele proiectelor.
Metodologia de estimare a valorilor de referință și a țintelor pentru indicatorii de performanță pentru
CFM 2021-2027 va fi publicată în paralel cu lista noilor indicatori.
1.26 Comisia consideră că aceste obiective sunt interconectate și complementare. De exemplu,
obiectivele legate de climă stabilite la nivel internațional sunt reflectate în mod corespunzător în
prioritățile politice ale Uniunii și în obiectivele programelor de cheltuieli.
1.27 Comisia și-a asumat de multă vreme angajamentul de a promova egalitatea de gen și, mai recent,
de a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Egalitatea de gen este susținută de o
varietate de politici și instrumente ale UE, iar 45 din cele 60 de programe de cheltuieli din actuala
perioadă de programare contribuie la atingerea ODD. Fișele de program conțin două secțiuni dedicate
raportării cu privire la contribuția programelor la aceste priorități.
Comisia se străduiește în mod constant să își consolideze raportarea. În ceea ce privește proiectul de
buget pentru exercițiul 2021, secțiunea privind ODD a fost consolidată și mai mult pentru a prezenta
exemple ilustrative privind modul în care fiecare program contribuie la atingerea obiectivelor de
dezvoltare durabilă relevante și demonstrează coerența în ceea ce privește politicile dintre proiectul
bugetului UE și ODD.
În plus, astfel cum s-a anunțat în Strategia Comisiei privind egalitatea de gen, Comisia lucrează în
prezent la elaborarea unui sistem de urmărire a cheltuielilor legate de egalitatea de gen la nivel de
program.
Pe lângă fișele de program și RAGP, Comisia raportează cu privire la aceste priorități și în alte
publicații (de exemplu, raportul de monitorizare al Eurostat privind ODD, inclusiv ODD 5 privind
egalitatea de gen).
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1.28 Comisia salută evaluarea pozitivă a CCE privind includerea analizei performanței programelor ca
anexă la RAGP. Comisia consideră că această îmbunătățire sprijină legătura dintre descărcarea de
gestiune și procedurile bugetare.
1.30 Primul punct – Principiile bunei gestiuni financiare (eficacitate, eficiență și economie) sunt
aspecte importante ale gestiunii financiare în cadrul Comisiei. Acest aspect este reflectat în mare
măsură atât în secțiunea 1, cât și în secțiunea 2 din Raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE.
Eficacitatea analizează nivelul de realizare a obiectivelor programului și, prin urmare, este abordată
într-un mod mai vizibil în rapoartele de performanță. Informațiile privind economia și eficiența
programelor nu sunt disponibile anual. Aceste aspecte rezultă în mare măsură din cadrul de
reglementare și sunt măsurate, în general, pe termen lung.
1.32 Impactul factorilor externi depinde de caracteristicile programului de cheltuieli al UE.
De exemplu, programul Orizont 2020 funcționează într-un mediu general stabil și este mai puțin
afectat de factori externi decât alte programe. Cu toate acestea, când vine vorba de crize, cum ar fi
pandemia de COVID-19, cercetarea și inovarea s-au numărat printre primele domenii de politică de la
care s-a așteptat o reacție printr-o abordare cuprinzătoare. Astfel cum se menționează în fișa de
program a proiectului de buget pentru exercițiul 2021, programul Orizont 2020 și-a demonstrat
capacitatea de a reacționa rapid la criza provocată de pandemie prin mobilizarea a peste
1 miliard EUR, în total, pentru dezvoltarea metodelor de diagnosticare, a tratamentelor și a
vaccinurilor.
1.34 Comisia salută concluzia pozitivă a CCE în ceea ce privește introducerea sistematică a
secțiunilor referitoare la evaluarea performanței și va continua să caute să obțină îmbunătățiri
suplimentare legate de raportarea cu privire la performanță în următorii ani.
1.35 Comisia observă că, în funcție de program, ar putea fi mai relevant ca secțiunea privind
evaluarea performanței programului să se concentreze asupra programului în ansamblul său sau
asupra anumitor aspecte sau piloni ai unui program care regrupează o serie de obiective specifice.
În cazul programului Orizont 2020, secțiunea referitoare la evaluarea performanței din fișa de
program pentru proiectul de buget pentru exercițiul 2021 grupează analiza performanței programului
în funcție de pilon (excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial, provocările societale).
Aceasta prezintă, de asemenea, indicatori și, în funcție de disponibilitatea datelor, progresele
înregistrate în raport cu obiectivele și cu obiectivele intermediare privind fiecare din cele 18 obiective
specifice.
Fișa de program a FEGA pentru proiectul de buget pentru exercițiul 2021 oferă informații calitative
pentru toate cele trei obiective generale și pentru obiectivele specifice 1, 2, 3 și 8, precum și informații
cantitative pentru toate obiectivele specifice.
Fișa de program a IEV pentru proiectul de buget pentru exercițiul 2021 include o analiză a celor mai
recente date privind indicatorii de performanță în secțiunea corespunzătoare fiecărui obiectiv specific.
De asemenea, Comisia publică informații cuprinzătoare referitoare la performanță în raportul său
anual privind punerea în aplicare a instrumentelor UE pentru finanțarea acțiunii externe.
1.36 În general, Comisia consideră că informațiile prezentate în fișele de program și în analiza
performanței programelor reflectă în mod adecvat instrucțiunile pentru secțiunile referitoare la
performanță. Pe baza lecțiilor învățate în urma primului exercițiu din acest an, Comisia va încerca să
îmbunătățească raportarea în continuare, inclusiv cu privire la provocările legate de punerea în
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aplicare, în fișele de program și în analiza performanței programelor pentru anul viitor. Acest lucru se
referă atât la furnizarea unei analize aprofundate a performanței, cu o evaluare clară și concisă, cât și
la raționalizarea prezentării informațiilor în cadrul secțiunilor privind punerea în aplicare și evaluarea
performanței.
1.39 Comisia salută concluzia CCE conform căreia raportarea sa privind performanța a devenit mai
echilibrată. Comisia consideră că atât RAGP, cât și analiza performanței programelor, care face în
prezent parte integrantă din RAGP, prezintă o imagine echilibrată a performanței ansamblului
programelor, cu exemple de domenii de politică în care se pot realiza îmbunătățiri suplimentare,
inclusiv în ceea ce privește învățămintele desprinse cu ocazia prezentării propunerilor Comisiei pentru
următoarea generație de programe.
Caseta 1.5 - Exemple de raportare echilibrată în fișele de program și în analiza performanței
programelor
În cazul programului Orizont 2020, fișa de program se referă la provocările cu care se confruntă în
continuare acesta, cum ar fi necesitatea unor îmbunătățiri în ceea ce privește inovarea creatoare de
piețe, eliminarea deficitului de inovare și consolidarea poziției de lider în sectorul industrial. În plus,
investițiile pentru combaterea schimbărilor climatice nu au atins încă nivelul preconizat.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
1.40 Comisia salută concluzia CCE conform căreia raportarea sa privind performanța continuă să se
îmbunătățească. Aceasta include crearea și integrarea ulterioară a analizei performanței programelor
în RAGP, introducerea unor secțiuni privind evaluarea performanței în fișele de program și în analiza
performanței programelor, precum și faptul că rapoartele devin din ce în ce mai echilibrate, incluzând
atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative.
Comisia va urmări să aducă noi îmbunătățiri în rapoartele de anul viitor. În primii ani ai noii perioade
a CFM, Comisia va raporta cu privire la cei mai relevanți indicatori din perioada 2014-2020 în fișele
de program și în analiza performanței programelor, împreună cu informațiile complete privind
programele pentru perioada 2021-2027, iar RAGP va include informații succinte.
1.42 Comisia va continua să se bazeze pe informațiile referitoare la performanță furnizate de statele
membre și de alți parteneri sau organizații și, prin urmare, nu este în măsură să controleze integral sau
să garanteze fiabilitatea acestor informații. Cu toate acestea, Comisia este de acord cu privire la
importanța îmbunătățirii constante a calității informațiilor referitoare la performanță incluse în fișele
de program și în RAGP. Comisia se angajează să prezinte informații de înaltă calitate referitoare la
performanță, cărora li se acordă o atenție deosebită în cadrul instrucțiunilor și în pregătirea rapoartelor
de performanță.
1.43. Regulamentul financiar prevede obligația Comisiei de a prezenta un raport cu privire la toți
indicatorii prevăzuți în temeiurile juridice ale programelor de cheltuieli.
Din cauza modului în care sunt colectate datele sau a altor probleme structurale, nu toți indicatorii
sunt actualizați anual. Acest lucru nu este atât o problemă de calitate, cât o specificitate a acestor
indicatori. Mai multe informații referitoare la performanță vor fi disponibile spre sfârșitul ciclului
CFM 2014-2020, în special pentru indicatorii de rezultat și de impact.
În acest an, Comisia a continuat să îmbunătățească calitatea informațiilor referitoare la performanță,
de exemplu în ceea ce privește calcularea progreselor realizate în vederea atingerii obiectivului din
analiza performanței programelor, prin includerea valorilor de referință (acolo unde este cazul), și a
avut o abordare mai coerentă în ceea ce privește utilizarea formulelor.
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Comisia notează că trebuie avute în vedere considerații privind fezabilitatea și costurile, precum și că
este necesar un angajament corespunzător, în special din partea statelor membre și a beneficiarilor, de
a prezenta la timp date de înaltă calitate.
1.45 Principiile bunei gestiuni financiare (eficacitate, eficiență și economie) sunt acoperite în mare
măsură atât în secțiunea 1, cât și în secțiunea 2 din Raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE.
Evaluarea eficacității analizează nivelul de realizare a obiectivelor programului și, prin urmare, este
abordată într-un mod mai vizibil în rapoartele de performanță. Informațiile privind economia și
eficiența programelor nu sunt disponibile anual. Aceste aspecte rezultă în mare măsură din cadrul de
reglementare și sunt măsurate, în general, pe termen lung.
Obiectivul raportării anuale privind performanța nu este acela de a furniza o evaluare completă și
detaliată a fiecăruia dintre obiective și a factorilor care influențează programul, ci mai degrabă de a
furniza o indicație privind performanța programului în ansamblu, cu un avertisment în cazul în care
anumite aspecte necesită o atenție specială. În acest context, analiza factorilor externi în raportarea
anuală ar trebui să fie proporțională.
Fără îndoială, Comisia recunoaște rolul jucat de factorii externi care influențează performanța
generală a programelor. Totodată, aceasta recunoaște necesitatea de a asigura completarea analizei
cantitative cu evaluarea principalelor aspecte calitative, în funcție de caracteristicile programului în
cauză. Având în vedere acest lucru, Comisia va urmări să includă o analiză mai sistematică a
factorilor externi în fișele de program pentru următorul ciclu de raportare.
1.46 Comisia salută recunoașterea de către CCE a faptului că noile secțiuni referitoare la evaluarea
performanței din fișele de program și din analiza performanței programelor constituie un progres
semnificativ în vederea unor rapoarte de performanță mai clare, mai transparente și mai cuprinzătoare.
Comisia se angajează să îmbunătățească în mod constant calitatea raportării sale. Învățămintele
desprinse din experiența acestui an vor permite Comisiei să îmbunătățească această secțiune în anii
următori.
1.47 Comisia salută concluzia CCE conform căreia raportarea sa a devenit mai echilibrată. Comisia va
continua să urmărească îmbunătățirea rapoartelor pe anul viitor și va adapta circulara privind bugetul
pe baza învățămintelor desprinse din experiența acestui an.
Recomandarea 1: Comisia acceptă recomandarea 1.
Comisia intenționează să furnizeze în continuare informații cu privire la finalizarea programelor
pentru perioada 2014-2020, ținând seama de anul pentru care sunt stabilite obiectivele finale ale
programelor (în numeroase cazuri: 2023). Plățile pentru finalizarea programelor pentru perioada
2014-2020 vor fi efectuate până atunci în cea mai mare parte. Comisia va întrerupe raportarea de
îndată ce informațiile conexe nu mai sunt utile. De asemenea, Comisia va prezenta un raport privind
rezultatele evaluărilor finale ale programelor pentru perioada 2014-2020.
Recomandarea 2: Comisia acceptă recomandarea 2.
Comisia se angajează să prezinte informații de înaltă calitate referitoare la performanță, cărora li se
acordă o atenție deosebită în cadrul instrucțiunilor și în pregătirea rapoartelor de performanță.
Comisia este deschisă să consolideze fiabilitatea și calitatea informațiilor furnizate, dacă este posibil,
și să indice în mod clar orice problemă legată de fiabilitatea informațiilor prezentate în fișele de
program și în RAGP. Cadrul financiar multianual 2021-2027 va permite Comisiei să continue să
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înregistreze progrese în acest sens. Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să controleze integral
sau să garanteze fiabilitatea informațiilor referitoare la performanță furnizate de alții.
Recomandarea 3: Comisia acceptă recomandarea 3.
Comisia ia notă de importanța monitorizării de către Comitetul de control normativ (CCN) pentru
îmbunătățirea calității evaluărilor selectate, precum și rolul semnificativ al diseminării învățămintelor
desprinse în urma examinării de către CCN pentru toate evaluările, în scopul de a evita posibile
deficiențe în concepția metodologică inițială. Comisia va sprijini această diseminare prin organizarea
în continuare a unor cursuri de formare și furnizarea de orientări interne, alături de activitățile proprii
de comunicare ale CCN.
Recomandarea 4: Comisia acceptă recomandarea 4.
Comisia va îmbunătăți transparența și calitatea raportării privind performanța pentru indicatorii
CFM 2021-2027, furnizând, printre altele, informații privind sursele datelor subiacente și metodologia
utilizată pentru definirea obiectivelor. Aceste informații vor fi incluse în setul de documente pentru
proiectul de buget pentru exercițiul 2022.
Recomandarea 5: Comisia își menține angajamentul de a prezenta informații de înaltă calitate
referitoare la performanță. Aceasta va continua să aibă în vedere și alte îmbunătățiri în următorii ani
prin intermediul instrucțiunilor și al pregătirii rapoartelor de performanță.
a) Comisia acceptă recomandarea 5 (a).
Informațiile privind economia și eficiența programelor nu sunt disponibile anual. Aceste aspecte
rezultă în mare măsură din cadrul de reglementare și sunt măsurate, în general, pe termen lung.
Atunci când informațiile vor fi disponibile, Comisia va consolida raportarea cu privire la eficiență și
la economie. Astfel de informații sunt incluse, de exemplu, atât în secțiunea 1, cât și în secțiunea 2 din
Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE.
b) Comisia acceptă recomandarea 5 (b).
Comisia recunoaște rolul jucat de factorii externi care influențează performanța generală a
programelor. Totodată, aceasta recunoaște necesitatea de a asigura completarea analizei cantitative cu
evaluarea principalelor aspecte calitative, inclusiv a factorilor externi, în funcție de caracteristicile
programului în cauză.
Obiectivul raportării anuale privind performanța este de a furniza o indicație privind performanța
programului în ansamblu. În acest context, pentru următorul ciclu de raportare, Comisia va urmări să
includă în fișele de program o analiză mai sistematică a factorilor externi importanți care pot afecta
performanța programelor, în măsura în care acest lucru este relevant și datele sunt disponibile.
c) Comisia acceptă recomandarea 5 (c).
Comisia furnizează evaluări ale performanței programelor în cadrul fișelor de program și al analizei
performanțelor programelor.
În plus, în fișele de program pentru proiectul de buget pe 2022, Comisia intenționează să raporteze
sistematic dacă indicatorii de performanță sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivele.
d) Comisia acceptă recomandarea 5 (d).
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Comisia se angajează să îmbunătățească în mod constant calitatea raportării cu privire la performanță.
În acest an (proiectul de buget pentru exercițiul 2021) a fost prima dată când fișele de program și
analiza performanței programelor au inclus o secțiune specifică privind evaluarea performanței. Pe
baza învățămintelor desprinse în acest an, Comisia va furniza instrucțiuni mai adaptate și va include
bune practici în circulara privind bugetul pentru anii următori, astfel încât să îmbunătățească și mai
mult calitatea secțiunii referitoare la evaluarea performanței.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL
ANULUI 2019
„CAPITOLUL 2 – COMPETITIVITATE PENTRU CREȘTERE ȘI LOCURI DE
MUNCĂ”
INTRODUCERE ORIZONT 2020
De peste 35 de ani, UE, prin intermediul programelor sale cadru succesive pentru cercetare și inovare,
a intervenit atunci când erau necesare eforturi suplimentare la nivelul UE, nu doar la scară națională
sau regională. Aceste programe-cadru asigură partajarea riscurilor și evitarea suprapunerii eforturilor
depuse la nivel național, prin punerea în comun și mobilizarea resurselor către o masă critică, pentru a
facilita, a accelera și a spori eficacitatea îndeplinirii obiectivelor comune. Aceste programe-cadru pun
accentul pe sprijinirea colaborării și a concurenței bazate pe excelență între țări, depășind limitele
geografice, sectoriale sau disciplinare.
Proiectele de cercetare și inovare constituie demersuri pe termen lung, întemeiate pe procese multiple
de încercare și eroare și care adesea abia după 15-20 de ani dau rezultate concrete, care se abat
frecvent de la ideile și așteptările inițiale. Prin urmare, performanța acestor investiții trebuie măsurată
într-un mod și conform unui calendar care să nu descurajeze cercetarea neorientată, asumarea
riscurilor sau comportamentele inovatoare. În consecință, analiza indicatorilor privind realizările,
rezultatele sau impacturile acestor investiții trebuie să fie contextualizată cu informații calitative.
Orizont 2020 este un program atractiv și performant, aliniat în mod corespunzător la nivel intern și
extrem de relevant pentru nevoile și provocările identificate, care conferă o valoare adăugată
europeană distinctă, prin intermediul acțiunilor sale de colaborare și de mobilitate transfrontalieră,
bazate pe excelență. Datorită caracterului său atractiv pentru comunitatea științifică, programul a
primit un număr foarte mare de cereri de finanțare.
Orizont Europa urmărește realizarea unei simplificări sporite, bazându-se în mai mare măsură pe
finanțarea prin sume forfetare, introducând un cadru al parteneriatelor europene mai raționalizat și
mai ușor de înțeles, la care participă statele membre, sectorul industrial, societatea civilă și fundațiile
de finanțare. Normele propuse privind politica de coeziune în temeiul noului cadru financiar
multianual (CFM) prevăd dispoziții specifice referitoare la transferul de fonduri între programele de
finanțare ale UE, consolidând astfel sinergiile dintre, printre altele, fondurile alocate programului
Orizont Europa și fondurile politicii de coeziune. În fine, Orizont Europa va dispune de un nou cadru
de monitorizare și de raportare a impactului pe baza unor căi de impact principale clar definite și a
unui set revizuit de indicatori, metodologii și valori de referință adecvate.
ORIZONT 2020
2.12 Comisia ia act de faptul că indicatorii selectați sunt indicatori de context și, prin urmare, arată
doar impactul indirect al programului în raport cu obiectivul general și nu măsoară rezultatul
programului Orizont 2020 ca atare. Comisia constată relevanța programului Orizont 2020 în ceea ce
privește îndeplinirea obiectivului Strategiei Europa 2020 în materie de cercetare și dezvoltare. Cu
toate acestea, Comisia reamintește faptul că programul Orizont 2020 reprezintă mai puțin de 10 % din
totalul investițiilor publice în cercetare și dezvoltare la nivelul UE. Prin urmare, atingerea acestui
obiectiv ar necesita, în primul rând, consolidarea investițiilor publice și private la nivel național și
regional.
Figura 2.4 – Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de
program sunt relevanți pentru obiectivele programului.
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Stabilirea de ținte la începutul perioadei CFM implică riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, țintele să devină mai ușor sau mai dificil de atins. Acest fapt ar putea avea ca explicație
factori care țin de responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și organizații, sau
factori externi.
Indicatorii în sine nu reflectă în mod necesar atingerea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator este (sau nu este) „pe drumul cel bun” în direcția atingerii țintei
sale nu înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu este) „pe drumul cel bun” în direcția
îndeplinirii obiectivelor sale.
Datele privind indicatorii ar trebui să fie întotdeauna analizate împreună cu alte informații cantitative
și calitative pentru a evalua performanța programului.
Figura 2.5 – Comisia consideră că cei trei indicatori selectați arată doar impactul indirect al
programului asupra obiectivului general.
2.13 Comisia va evalua valorile-țintă ale indicatorilor în raport cu realizările la câțiva ani după 2020,
după finalizarea majorității acțiunilor finanțate. În funcție de indicator, rezultatele provizorii ale
proiectului nu sunt întotdeauna raportate în mod corespunzător sau la timp și, prin urmare, nu sunt
luate în considerare atunci când se verifică obiectivele intermediare sau țintele stabilite.
2.14 Comisia ia act de faptul că simplificarea și delegarea sarcinilor de punere în aplicare către
agențiile executive au contribuit la sporirea eficienței programului.
Caseta 2.1 – Opinia Curții cu privire la măsurile de simplificare a programului Orizont 2020
În opinia Comisiei, constatările pozitive din raportul CCE constituie o dovadă a eforturilor continue
de simplificare depuse de Comisie. Potrivit recomandării CCE de a continua procesul de simplificare,
Comisia a instituit un proiect-pilot de finanțare forfetară în cadrul programului Orizont 2020 și a
organizat campanii de comunicare în diverse formate și cu diverse conținuturi destinate anumitor
categorii de public, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, în cazul cărora probabilitatea
de a comite erori atunci când depun cereri de decont este mai mare. Orizont Europa, noul programcadru pentru perioada 2021-2027, va merge mai departe cu noi inițiative cum ar fi, de exemplu, o
acceptare pe scară mai largă a practicilor de contabilitate analitică utilizate în mod curent și utilizarea
sporită a formelor simplificate de granturi, pe baza experienței și a lecțiilor învățate în urma
proiectului-pilot de finanțare forfetară derulat în cadrul programului Orizont 2020. În același timp, se
asigură continuitatea și coerența pentru beneficiari prin menținerea principiului setului unic de norme
și a modelului de finanțare a programului Orizont 2020 care și-a dovedit eficiența.
2.15 Comisia împărtășește opinia potrivit căreia atenția sporită pe care programul o acordă cercetării
și inovării colaborative și la nivel transfrontalier conferă o valoare adăugată europeană distinctă.
2.16 Comisia a raportat periodic cu privire la dificultățile și la pierderea de oportunități pe care le
implică această situație. Comisia își exprimă regretul cu privire la rata scăzută de succes a
propunerilor care este cauzată, în parte, de scăderea investițiilor publice naționale în domeniul
cercetării și inovării în mai multe state membre. În același timp, numărul foarte mare de solicitări de
finanțare și concurența puternică pentru granturi reprezintă o modalitate de a realiza excelența,
asigurând un nivel ridicat de calitate a proiectelor selectate, precum și o dovadă a atractivității
programului.
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2.17 Marca de excelență a reprezentat o primă încercare de a crea sinergii concrete între programul
Orizont 2020 și fonduri 1. Comisia reamintește faptul că recunoașterea „mărcii de excelență” este la
latitudinea autorităților naționale și a celor regionale. Comisia nu are dreptul, și nici intenția, de a
pune în aplicare o astfel de recunoaștere, deși folosește orice prilej pentru a promova utilizarea
acesteia. În pofida faptului că inițiativa a înregistrat un anumit succes, Comisia acceptă că impactul a
fost limitat. Cu toate acestea, Comisia va facilita sinergiile dintre programul Orizont Europa și
fonduri, sub rezerva viitorului Regulament privind dispozițiile comune.
2.18 Comisia este de acord cu opinia potrivit căreia structura pe trei piloni a programului favorizează
coerența între acțiunile din cadrul programului. Problemele identificate în cadrul evaluării
intermediare a programului Orizont 2020 au condus, în special, la elaborarea unui cadru al
parteneriatelor europene mai raționalizat și mai ușor de înțeles, la care participă statele membre,
sectorul industrial, societatea civilă și fundațiile de finanțare 2. În plus, normele propuse privind
politica de coeziune în temeiul noului cadru financiar multianual (CFM) prevăd dispoziții specifice
referitoare la transferul de fonduri între programele și instrumentele de finanțare ale UE (de exemplu,
din FEDR sau FSE+ către Orizont Europa și viceversa), consolidând astfel sinergiile dintre
programele UE.
2.19 Având în vedere faptul că doar o mică parte a proiectelor din cadrul programului Orizont 2020 a
fost finalizată, este dificil ca în această etapă să se prezinte informații complete cu privire la
eficacitatea programului. Aceste informații vor fi prezentate treptat în următorii ani. Comisia ia act de
faptul că puținele date disponibile cu privire la programul Orizont 2020 indică deja realizarea de
progrese în direcția îndeplinirii obiectivelor programului. O analiză mai completă a eficacității se va
efectua în cadrul evaluării ex post a programului Orizont 2020, planificată pentru 2023, care va
include efectele pe termen lung ale programului predecesor, PC7, pe baza unei analize cantitative și
calitative.
2.25 Comisia este de acord că este posibil ca ținta stabilită pentru numărul cererilor de brevete, pe
baza datelor intermediare privind PC7, să fi fost supraestimată. Deși indicatorul privind numărul
brevetelor acordate este o măsură mai bună în materie de performanță, datele complete privind
programul Orizont 2020 vor deveni disponibile numai după câțiva ani de la finalizarea sa. De
exemplu, procedura de eliberare a brevetelor europene durează aproximativ între trei și cinci ani de la
data depunerii cererii. Sunt în curs de desfășurare activități de îmbunătățire a colectării datelor pentru
Orizont Europa, pe baza evoluțiilor în domeniul informatic și a unei abordări consolidate în ceea ce
privește raportarea cu privire la diseminare și exploatare.
2.26 Comisia reamintește faptul că, în lipsa oricăror date relevante, nu a fost posibil ca pentru acest
indicator să se stabilească ținte sau valori intermediare. Cu toate acestea, pe baza colectării sistematice
a datelor relevante, Comisia va fi în măsură să stabilească ținte și valori intermediare adecvate pentru
programul Orizont Europa.
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2.27 Comisia ia act de faptul că acțiunile desfășurate în cadrul pilonului „poziția de lider în sectorul
industrial” sunt caracterizate de o bună orientare către piață și sunt populare în rândul solicitanților,
inclusiv în rândul IMM-urilor. În ceea ce privește IMM-urile, Comisia reamintește că ponderea
finanțării acordate IMM-urilor în cadrul programului Orizont 2020 a atins 24,74 % până la sfârșitul
anului 2019, depășind valoarea-țintă de 20 % stabilită pentru anul 2020 și fiind considerabil mai mare
decât cota de 17 % aferentă PC7. Barierele din faza de aplicare nu au împiedicat această creștere
semnificativă a ratelor de participare a IMM-urilor, atribuită eforturilor considerabile de atragere a
IMM-urilor către program și simplificările realizate pentru a facilita participarea acestora. Comisia
este conștientă de greutățile încă existente cu care se confruntă IMM-urile în contextul punerii în
aplicare a proiectelor și abordează în permanență aceste aspecte prin organizarea unor campanii de
comunicare specifice.
2.28 Comisia ia act de faptul că proiectele la scară largă finanțate prin acțiunile desfășurate în cadrul
pilonului „poziția de lider în sectorul industrial” conferă o valoare adăugată europeană distinctă.
2.29 Comisia confirmă faptul că valorile-țintă sunt stabilite pentru întregul pilon al provocărilor
societale, iar atingerea acestora nu poate fi evaluată decât după finalizarea tuturor acțiunilor finanțate
în cadrul acestui pilon. Prezentarea valorilor reale pentru fiecare obiectiv specific individual se face
exclusiv în scop informativ. Comisia va analiza modalități de îmbunătățire a acestei prezentări în
viitor.
2.33 Comisia salută observația potrivit căreia toate proiectele evaluate sunt în acord cu obiectivele
programului și cu programul de lucru aplicabil. Pe lângă raportarea în funcție de obiectivul specific,
Comisia elaborează un sistem de raportare a portofoliului definit la nivel de utilizator, în care
proiectele sunt grupate în funcție de relevanța portofoliului lor, iar realizările și rezultatele agregate
sunt prezentate în consecință. Astfel, Comisia va fi în măsură să raporteze în mod corespunzător cu
privire la contribuția Uniunii nu numai în ceea ce privește fiecare dintre obiectivele specifice ale
programului, ci și domeniile de cercetare care acoperă mai multe obiective specifice.
2.34 În majoritatea proiectelor de cercetare și inovare s-au obținut realizările și rezultatele
preconizate. Cu toate acestea, ele sunt, prin natura lor, riscante și incerte. Există un proces de
monitorizare a proiectelor, în cadrul căruia se evaluează progresele proiectelor și se iau măsurile
corespunzătoare, dacă este cazul. Nu se poate garanta însă întotdeauna, de la început, că obiectivele
științifice și tehnologice vor fi atinse.
2.35 Comisia salută recunoașterea de către CCE a faptului că, în domeniul cercetării și inovării,
există, prin natura sa, un decalaj de timp semnificativ între finanțarea proiectelor, obținerea
rezultatelor și evaluarea de impact. Valorile-țintă ale indicatorilor nu pot fi evaluate decât la câțiva ani
după 2020, după finalizarea majorității acțiunilor finanțate. Evaluarea ex post a programului Orizont
2020, planificată pentru 2023, va efectua o analiză completă a performanței programului, inclusiv o
analiză a efectelor pe termen lung ale PC7. Deși acceptă limitările observate ale unor indicatori de
performanță, Comisia ar dori să reamintească faptul că datele și rezultatele intermediare privind
punerea în aplicare și performanțele programului sunt disponibile online și actualizate în timp aproape
real, precum și analizele periodice publicate ale aspectelor esențiale ale programului Orizont 2020.
2.36 Comisia salută concluzia Curții de Conturi Europene conform căreia nu există indicii care să
semnaleze că performanța ar fi pusă în pericol și există numeroase exemple de proiecte de succes. De
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asemenea, Comisia este de acord cu opinia CCE potrivit căreia bugetul programului Orizont 2020 este
insuficient pentru a acoperi numărul foarte mare de solicitări de finanțare. În același timp, numărul
foarte mare de solicitări de finanțare și concurența puternică pentru granturi reprezintă o modalitate de
a realiza excelența, asigurând un nivel ridicat de calitate a proiectelor selectate, precum și o dovadă a
atractivității programului. În ceea ce privește eficiența programului, Comisia reamintește faptul că
simplificarea și delegarea sarcinilor de punere în aplicare către agențiile executive au contribuit la
sporirea eficienței programului.
2.37 Comisia salută concluziile CCE privind relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a
programului. În ceea ce privește coerența, problemele identificate în cadrul evaluării intermediare a
programului Orizont 2020 au condus, în special, la elaborarea unui cadru al parteneriatelor europene
mai rațional și mai ușor de înțeles, la care participă statele membre, sectorul industrial, societatea
civilă și fundațiile de finanțare. În plus, normele propuse privind politica de coeziune în temeiul
noului cadru financiar multianual (CFM) prevăd dispoziții specifice referitoare la transferul de fonduri
între programele și instrumentele de finanțare ale UE, consolidând astfel sinergiile dintre programele
UE.
2.38 Raportul anual privind gestionarea și performanța reprezintă o sinteză generală la nivel înalt a
modului în care bugetul UE a sprijinit prioritățile politice ale Uniunii Europene și a rezultatelor-cheie
obținute cu ajutorul bugetului UE. În efortul său de a îmbunătăți modul de prezentare a
performanțelor legate de programele de cheltuieli ale UE, Comisia prezintă în anexă „Analiza
performanței programelor”, care rezumă principalele mesaje privind performanța din fișa de program.
Aceasta din urmă prezintă informații mai detaliate cu privire la performanță.
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INTRODUCERE FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE
Stimularea investițiilor și crearea locurilor de muncă reprezintă una dintre prioritățile principale ale
Comisiei. După criza economică și financiară mondială, investițiile din UE au înregistrat constant
niveluri scăzute. În special, până în 2014, investițiile scăzuseră semnificativ sub media istorică pe
termen lung. Ca răspuns la nivelurile reduse de investiții, Comisia a lansat, în noiembrie 2014, „Planul
de investiții pentru Europa”.
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este un instrument bazat pe cerere, care oferă
sprijin rambursabil destinatarilor finali. Prin urmare, performanța sa depinde în mare măsură de
condițiile de piață și de disfuncționalitățile existente ale pieței legate de finanțarea investițiilor. Prin
urmare, performanța FEIS este măsurată prin evaluarea îndeplinirii principalelor sale obiective și
ținte, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEIS.
Până în iulie 2020, FEIS a contribuit cu succes la acoperirea deficitului de investiții prin mobilizarea,
în UE, a sumei de 524,4 miliarde EUR 3. Pe baza proiectelor aprobate, FEIS a depășit astfel valoareațintă înainte de sfârșitul perioadei sale de investiții. FEIS a îndeplinit în egală măsură toate celelalte
obiective-cheie. A sprijinit investiții în toate statele membre ale UE și în toate domeniile prioritare.
FEIS a sporit accesul la finanțare pentru mai mult de 1,4 milioane de IMM-uri. În plus, peste 40 % din
investițiile din cadrul Componentei pentru infrastructură și inovare sunt dedicate acțiunilor în
domeniul climei, îndeplinind obiectivul privind clima al FEIS 2.0.
Criza economică fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19 subliniază importanța finanțării
UE și a sprijinului pentru investiții. Trebuie depuse în continuare eforturi pentru a reda investițiilor o
tendință sustenabilă pe termen lung și, cel mai important, pentru a aborda perturbările economice
cauzate de pandemie. Prin urmare, Comisia a propus, printre alte inițiative, continuarea unui program
de susținere a investițiilor în următorul cadru financiar multianual, și anume programul InvestEU.
FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE
2.49 Indicatorul „Cota de finanțare din FEIS în cadrul IIW care sprijină elemente ale unor proiecte ce
contribuie la politicile climatice” ar putea fi, de asemenea, considerat un indicator de rezultat,
deoarece este calculat pe baza valorii costurilor reale ale proiectului care sprijină acțiunile de
combatere a schimbărilor climatice. Având în vedere faptul că, în cadrul FEIS, investițiile mobilizate
sunt estimate pe baza costurilor proiectului, indicatorul măsoară investițiile concrete preconizate a fi
realizate în cadrul activităților de combatere a schimbărilor climatice ca pondere din totalul
investițiilor preconizate.
În plus, indicatorul privind numărul proiectelor publicate pe Portalul european pentru proiecte de
investiții (PEPI) ar putea fi, de asemenea, considerat un indicator de rezultat. În conformitate cu
Regulamentul privind FEIS, principalele obiective ale PEPI ar trebui să fie „vizibilitatea pentru
investitori și informarea”. Publicarea unui proiect pe portal conferă vizibilitate acestui proiect pentru
potențialii investitori din întreaga lume.
Figura 2.11 – Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de
program sunt relevanți pentru obiectivele programului.
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Sursă: Raportarea lunară a BEI privind rezultatele FEIS. Cele mai recente date disponibile sunt de la
15 iulie 2020.
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Stabilirea de ținte la începutul perioadei CFM implică riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, țintele să devină mai ușor sau mai dificil de atins. Acest fapt ar putea avea ca explicație
factori care țin de responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și organizații, sau
factori externi.
Indicatorii în sine nu reflectă în mod necesar atingerea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator este (sau nu este) „pe drumul cel bun” în direcția atingerii țintei
sale nu înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu este) „pe drumul cel bun” în direcția
îndeplinirii obiectivelor sale.
Datele privind indicatorii ar trebui să fie întotdeauna analizate împreună cu alte informații cantitative
și calitative pentru a evalua performanța programului.
2.50 Nivelul de risc face parte din criteriile de adiționalitate și se aplică la nivelul portofoliului global.
Un indicator al unui „risc mai ridicat” al operațiunilor FEIS este deja disponibil în rapoartele BEI
către Comisie, în conformitate cu Regulamentul privind FEIS, prin indicarea cotei activităților
speciale ale BEI. [Astfel cum a confirmat CCE la punctele 2.57 și 2.58, profilul de risc mai ridicat al
proiectelor a fost documentat, printre altele, de raportul BEI din 2019 privind FEIS și de evaluarea
independentă a Comisiei.
FEIS este bazat pe cerere, iar introducerea domeniilor-cheie este monitorizată în permanență. Cu toate
acestea, stabilirea obiectivelor sectoriale nu este posibilă, deoarece nu este în concordanță cu
caracterul bazat pe cerere al FEIS.
2.52 Scopul indicatorilor este de a urmări progresele înregistrate în direcția atingerii țintelor stabilite.
Faptul că o țintă a fost atinsă nu înseamnă că indicatorul are o valoare mai mică. O acoperire rapidă la
nivelul UE arată absorbția eficientă a programului din punct de vedere geografic.
2.55 Metodologia de calcul al efectului multiplicator al FEIS vizează măsurarea investițiilor
mobilizate pentru întreaga operațiune, în loc să le atribuie exclusiv FEIS.
Investițiile mobilizate reflectă cea mai bună estimare, în momentul aprobării, a investițiilor
preconizate în economia reală, sumele reale fiind revizuite la finalizarea proiectului. Prin urmare, prin
definiție, investițiile ex ante mobilizate reprezintă o estimare în momentul aprobării, nu o
supradeclarare sau o subdeclarare.
Metodologiile de calcul al efectului multiplicator al FEIS prevăd că orice dublă contabilizare este
eliminată de îndată ce aceasta este identificată și că, la aprobare, se înregistrează numai investițiile
marginale mobilizate. În cazurile examinate de CCE în cadrul auditului FEIS din 2019, s-a confirmat
că BEI a ajustat dubla contabilizare, în conformitate cu metodologia, de îndată ce informațiile au
devenit disponibile.
2.59 CCE face referire la o constatare mai strict definită, utilizând criterii care depășesc dispozițiile
Regulamentului privind FEIS. Studiile de caz din cadrul evaluării BEI din 2018 au furnizat exemple
de contribuții financiare unice în comparație cu ceea ce ar putea fi disponibil pe piață, precum și cu
ceea ce BEI ar putea furniza în absența FEIS: produse inovatoare, cum ar fi cvasicapitalul,
obligațiunile hibrid, instrumentele de partajare a riscurilor, precum și instrumentele de datorie cu
scadențe foarte lungi.
2.69 Nivelul de risc face parte din criteriile corespunzătoare principiului adiționalității fondurilor
FEIS și se aplică la nivelul portofoliului global, astfel cum se explică în răspunsul la punctul 2.50. Un
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indicator al unui „risc mai ridicat” al operațiunilor FEIS este deja disponibil în rapoartele BEI către
Comisie, prin indicarea cotei activităților speciale ale BEI.
FEIS este bazat pe cerere, iar introducerea domeniilor-cheie, monitorizată în permanență, rămâne în
mare măsură în afara controlului Comisiei și al BEI. Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese și o
serie de inițiative specifice au fost documentate.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL
ANULUI 2019
„CAPITOLUL 3 – COEZIUNE ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ”
INTRODUCERE
Comisia salută auditul Curții de Conturi Europene privind raportarea cu privire la performanța FEDR și
a Fondului de coeziune. Axarea programelor aferente perioadei 2014-2020 pe logica de intervenție și
performanță, precum și utilizarea pe scară mai largă a indicatorilor comuni specifici fondurilor în
comparație cu perioada de programare 2007-2013 au condus la o raportare mai solidă și mai coerentă a
performanțelor în ceea ce privește realizările și acțiunile de investiții. Utilizarea pe scară mai largă a
indicatorilor comuni UE pentru perioada 2014-2020 a îmbunătățit în mod semnificativ informațiile
privind performanța disponibile la nivelul UE. Rapoartele anuale de implementare a programelor
constituie o sursă considerabil îmbunătățită de informații referitoare la performanță. Deși progresele
variază de la un stat membru la altul și de la un program operațional la altul, datele privind performanța
care reflectă situația la sfârșitul anului 2018 prezintă o serie de realizări importante:
• sprijin pentru peste 400 000 de întreprinderi, mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat la
sfârșitul anului 2017;
• peste 100 000 de noi locuri de muncă create, comparativ cu 40 000 până în 2017;
• peste 170 000 de gospodării cu un consum îmbunătățit de energie, dublând numărul atins cumulativ în
ultimii patru ani;
• 27,5 milioane de persoane care beneficiază de servicii de sănătate îmbunătățite, cu peste 10 milioane
mai multe decât la sfârșitul anului 2017.
Pentru a ține seama de performanța FEDR și a Fondului de coeziune, se impun a fi avute în vedere o
serie de elemente specifice. Resursele FEDR și ale Fondului de coeziune sunt alocate pentru perioada
2014-2020, însă costurile sunt eligibile până la sfârșitul anului 2023. Ca atare, perioada de punere în
aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune este de 10 ani. Există întotdeauna un decalaj în ceea ce
privește politicile de investiții pe termen lung între programare, selectarea operațiunilor, punere în
aplicare și rezultatele preconizate. Adoptarea tardivă de către colegiuitori a cadrului legislativ al
politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 s-a adăugat la întârzierea punerii în aplicare. Potrivit
dovezilor anterioare, majoritatea realizărilor concrete se înregistrează doar în a doua jumătate a ciclului
de programare. Acest fapt reflectă îndeaproape evoluția execuției financiare, care tinde să fie lentă în
primii ani ai perioadei de punere în aplicare, ulterior înregistrând o accelerare semnificativă. Acest
lucru este confirmat de o serie de indicatori de performanță atât în ceea ce privește FEDR, cât și Fondul
de coeziune, în raport cu care valorile indicatorilor pentru 2018 arată o creștere accentuată comparativ
cu realizările cumulate din perioada 2014-2017.
Constatările privind perioadele de programare anterioare care reflectă programele specifice analizate
pot indica aspecte ce se impun a fi reexaminate în perioada 2014-2020. Acestea nu reflectă în mod
necesar performanțele actualei perioade de programare.
Deși obiectivul strategic fundamental al politicii de coeziune este de a reduce disparitățile teritoriale,
economice și sociale în interiorul statelor membre și între acestea, cele peste 300 de programe
operaționale naționale și regionale finanțate în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune investesc într-o
gamă largă de acțiuni adaptate nevoilor specifice de dezvoltare ale regiunilor. Indicatorii utilizați pentru
a stabili valori-țintă și a raporta performanțele sunt adaptați la acțiunile specifice finanțate prin
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programele operaționale. În rapoartele sale la nivel înalt privind performanța, Comisia pune accent pe
indicatorii comuni utilizați în cadrul mai multor programe, cumulați la nivelul UE. Indicatorii comuni
acoperă aproximativ 50-60 % din acțiunile finanțate. Indicatorii specifici programului, care sunt în
egală măsură relevanți în ceea ce privește evaluarea performanței fondurilor la nivel național și
regional, deși nu sunt utilizați în rapoartele la nivel înalt ale Comisiei, contribuie la monitorizarea
performanțelor fiecărui program în parte, în conformitate cu nevoile regionale specifice. Evaluarea
performanței de către Comisie ia în considerare toate realizările aferente indicatorilor, raportate de
programele operaționale.
În opinia Comisiei, datele de monitorizare disponibile sugerează faptul că, dincolo de realizările
concrete importante, până în prezent, progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a
fondurilor arată că există perspective bune în direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite. Constatările
preliminare privind impactul intervențiilor finanțate în cadrul programelor pentru perioada 2014-2020,
elaborate pe baza celor mai fiabile evaluări realizate de statele membre 1, indică rezultate pozitive și
oferă recomandări pentru dezvoltarea intervențiilor în vederea consolidării și extinderii beneficiilor
acestora.
FEDR ȘI FC
3.13 Activitatea de evaluare și audit desfășurată cu privire la perioadele de programare anterioare
reflectă programele specifice analizate. Aceasta nu reflectă în mod necesar performanțele actualei
perioade de programare.
Măsura în care impactul măsurilor de politică poate fi evaluat depinde de programarea și de natura
evaluărilor, care sunt prezentate pe baza temeiului juridic și, adesea, a disponibilității și calității datelor,
astfel cum sunt puse la dispoziție de statele membre și de alți parteneri sau organizații. Evaluarea
impactului programelor presupune în mod invariabil considerente importante de timp pentru a permite
materializarea efectelor. O programare timpurie a evaluărilor ar implica limitări substanțiale în ceea ce
privește rezultatele și/sau efectele încă nematerializate.
Comisia consideră că programarea evaluărilor este echilibrată în mod adecvat, astfel încât impactul
finanțării politicii de coeziune să fie analizat în mod corespunzător. Evaluările intermediare, astfel cum
sunt prevăzute în propunerea Comisiei privind RDC în perioada de după 2020, nu numai că oferă
contribuții în a doua parte a perioadei de programare, ci și fundamentează evaluarea impactului
propunerilor legislative pentru următoarea perioadă de programare.
3.14. Evaluarea ex post pentru perioada 2007-2013 a fost limitată de nivelul slab de stabilire a
obiectivelor, de monitorizare a datelor, precum și de evaluările de impact limitate la nivel național.
Aceste elemente au fost consolidate pentru perioada 2014-2020, prin metode mai clare și mai bine
direcționate de stabilire a obiectivelor în cadrul programelor, o logică de intervenție consolidată,
utilizarea indicatorilor comuni la scară mai largă și evaluarea obligatorie de impact pentru fiecare axă
prioritară, cel puțin o dată în cursul perioadei de programare.
Politica de coeziune contribuie la obiectivele domeniilor de politică sectorială numai în măsura în care
este conformă cu propriile sale obiective. Cu toate acestea, evaluarea ex post pentru perioada
20072013 a inclus, printre altele, pachete de lucru tematice, care au analizat contribuția politicii de
coeziune la sectoarele în cauză. De asemenea, aceasta a analizat relația dintre intervențiile politicii de
coeziune și Strategia Europa 2020.
1
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Document de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2019) 445 final „Sinteza constatărilor evaluărilor
programelor privind fondurile structurale și de investiții europene” din 17.12.2019.
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3.15 Propunerea RDC pentru perioada 2021-2027 prevede o evaluare la jumătatea perioadei de către
Comisie a fiecărui fond în parte, până la sfârșitul anului 2024.
3.16 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.13.
(1) Comisia apreciază recunoașterea de către CCE a relevanței acestor factori (rata de execuție
financiară, progresul nelinear către valorile-țintă ale indicatorilor în timp) în ceea ce privește evaluarea
performanței. Aceasta permite Comisiei să reflecteze asupra realizărilor, în special punctele privind
evaluările indicatorilor (3.20, 3.26, 3.34, 3.42, 3.54 din prezentul raport), într-un mod mai pozitiv,
ținând seama, în special, de rata progresului financiar al programelor operaționale.
3.19 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.16 alineatul (1).
3.20 Comisia consideră că majoritatea indicatorilor se află pe drumul cel bun către atingerea
obiectivelor. Datele de monitorizare disponibile sugerează faptul că realizările aferente indicatorilor
urmăresc îndeaproape nivelul cheltuielilor aferente operațiunilor cofinanțate. În plus, valorile
indicatorului în raport cu operațiunile selectate demonstrează că numeroase programe sunt pe drumul
cel bun către atingerea obiectivelor, având în vedere că există fluxul de proiecte necesar pentru
obținerea rezultatelor convenite în ultimii cinci ani de punere în aplicare (și anume, până în 2023).
Figura 3.4:
Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de program sunt
relevanți pentru obiectivele programului.
Stabilirea obiectivelor la începutul perioadei CFM prezintă riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, atingerea țintelor să se simplifice ori să se complice. Acest fapt ar putea avea ca explicație
factori care țin de responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și organizații, sau
factori externi.
Indicatorii în sine nu reflectă în mod necesar atingerea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator este (sau nu este) pe drumul cel bun în direcția atingerii țintei sale nu
înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu este) pe drumul cel bun către atingerea
obiectivelor.
3.21 Sursa datelor indicatorilor asociate obiectivelor specifice o reprezintă programele operaționale.
Aceste valori-țintă ale indicatorilor, ca parte integrantă a programelor operaționale, pot fi modificate în
conformitate cu articolul 30 din RDC, sub rezerva aprobării de către Comisie. Principalele motive
pentru modificarea valorilor-țintă ale indicatorilor sunt (1) modificări ale alocărilor financiare
(2) modificări ale condițiilor socioeconomice și (3) utilizarea unor ipoteze greșite în contextul stabilirii
inițiale a obiectivelor.
3.22 Previziunile se întemeiază pe proiecte stabilite. Întrucât realizarea valorilor-țintă în materie de
producție nu este liniară în timp, informațiile privind proiectele stabilite reprezintă o sursă importantă
de informații cu privire la fiabilitatea valorilor-țintă și la probabilitatea realizării acestora.
3.26 Datele de monitorizare disponibile sugerează că ratele aferente realizărilor din 2018 sunt strâns
corelate cu rata de execuție financiară de la sfârșitul anului 2018 (19 % atât pentru FEDR, cât și pentru
FC) în cazul a trei indicatori. În plus, realizările preconizate ale proiectelor selectate prezintă valori
încurajatoare pentru atingerea obiectivelor.
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3.28 Comisia consideră că pandemia de COVID-19 pune în pericol realizarea obiectivelor inițiale
stabilite prin programele operaționale. Pentru a permite politicii de coeziune să răspundă efectelor
negative imediate ale crizei asupra sectorului sănătății și a economiei (răspuns la situații de criză),
programele au posibilitatea de a-și adapta și reorienta obiectivele programelor. Obiectivele stabilite în
ceea ce privește valorile-țintă ale indicatorilor depind în mare măsură de cuantumul sprijinului alocat
acțiunilor în cauză. În cazul realocărilor financiare determinate de epidemia de COVID-19 și facilitate
de CRII(+) [Regulamentul (UE) 2020/558], valorile-țintă ale indicatorului se ajustează în mod
corespunzător.
3.29 Comisia consideră că modalitatea optimă de abordare a raportului cost-eficacitate constă în
evaluări, deoarece, pe lângă compararea contribuțiilor și realizărilor, trebuie avute în vedere și diferitele
tipuri de acțiuni și grupuri-țintă, precum și nevoile specifice de dezvoltare la nivelul regiunilor în cauză.
3.31 Politica de coeziune contribuie la obiectivele domeniilor de politică la sectorială numai în măsura
în care este conformă cu propriile sale obiective. Faptul că există în continuare provocări care trebuie
abordate în aceste domenii de politică nu poate avea ca unică explicație performanțele FEDR/FC.
În ceea ce privește obiectivele pentru 2020 în materie de eficiență energetică, în comunicarea sa
COM(2019) 285 final, Comisia a observat că obiectivele UE pentru 2020 sunt în pericol ca urmare a
consumului de energie sporit din ultimii ani. Comisia a recomandat tuturor statelor membre ale căror
contribuții sunt evaluate ca nefiind suficiente în momentul evaluării să le revizuiască și să aibă în
vedere creșterea nivelului de ambiție.
În ceea ce privește obiectivele pentru 2020 privind energia din surse regenerabile, Comisia constată că,
până în 2017, jumătate dintre statele membre fie atinseseră deja, fie erau aproape de a-și atinge
obiectivele pentru 2020. Pentru celelalte state membre, vor fi necesare eforturi suplimentare în vederea
atingerii obiectivelor naționale. Comisia monitorizează progresele înregistrate în ceea ce privește
dezvoltarea surselor regenerabile de energie și menține o legătură strânsă cu statele membre. O
mobilizare a eforturilor este în curs de desfășurare.
3.32 Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări actuale, iar UE are ambiția de
a le aborda. În Starea Uniunii, președintele Comisiei a anunțat obiective mai stricte privind emisiile de
CO2 pentru 2030, crescând nivelul vizat de la o reducere cu 40 % comparativ cu nivelurile din 1990, la
cel puțin 55 %. În acest scop, Comisia va revizui întreaga legislație a UE privind clima și energia până
la sfârșitul verii viitoare.
3.34 Datele de monitorizare disponibile sugerează că, din cei șase indicatori rămași, ratele aferente
realizărilor din 2018 în cazul a doi indicatori sunt în concordanță cu rata de execuție financiară la
sfârșitul anului 2018 (34 % atât pentru FEDR, cât și pentru FC). Comparativ cu anul precedent,
progrese semnificative au fost înregistrate în cazul altor doi indicatori. În cazul a cinci dintre cei șase
indicatori, realizările preconizate ale proiectelor selectate prezintă valori încurajatoare pentru atingerea
obiectivelor.
3.36 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.31.
3.37 A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.31.
3.38 În cadrul aceleiași evaluări s-a concluzionat și faptul că, deși astfel de proiecte sunt în primul rând
un răspuns la nevoile de mediu, ele generează beneficii la scară mai largă și influențează dezvoltarea
economică și calitatea vieții, asigurând gestionarea eficientă și durabilă a resurselor naturale și
furnizând servicii de bază în materie de mediu în zonele care nu au fost deservite anterior.
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Caseta 3.1 Exemplificări ale accentului insuficient pus pe performanță în cadrul proiectelor sau al
programelor de mediu cofinanțate de UE
În ceea ce privește planurile de gestionare a riscului de inundații, Comisia constată că, în perioada
2014-2020, FEDR și FC au o contribuție limitată la punerea acestora în aplicare.
3.40 Constatarea din 2018 nu mai este de actualitate.
De exemplu, municipalitatea din Sofia este beneficiarul a două măsuri, în cadrul programului
operațional „Mediu” 2014-2020, care vizează aspecte legate de calitatea aerului din cauza încălzirii
locuințelor.
3.43 În perioada 2014-2020, indicatorii de rezultat din cadrul programelor operaționale FEDR și FC
măsoară impacturile socioeconomice ale intervențiilor, analizate prin indicatori statistici, la care își
aduc contribuția intervențiile cofinanțate și factorii externi. Comisia nu are nicio obligație de a colecta
informații la nivel de proiect, de exemplu, în ceea ce privește rezultatele directe ale operațiunilor.
Proiectele de infrastructură de transport de maximă importanță (TFI) sunt proiecte majore de
infrastructură, care se derulează timp de mai multe decenii, niciunul nefiind finalizat până în prezent.
Pentru proiectele aflate în gestiune directă, Comisia va utiliza măsurarea impactului și a rezultatelor în
contextul evaluării ex post a programului. În faza actuală, în care proiectele sunt în curs de desfășurare,
astfel de indicatori nu pot fi utilizați pentru supravegherea tehnică a proiectelor sau pentru plata la timp
a cofinanțării din partea UE.
3.47 Finalizarea rețelei transeuropene de transport reprezintă o prioritate majoră pentru Uniune, care
sprijină statele membre în acest demers.
Comisia constată că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește finalizarea rețelei
centrale TEN-T, datorită activității desfășurate de statele membre și de administratorii de infrastructură,
precum și sprijinului Comisiei. Stabilirea unui termen comun 2030 pentru toate statele membre s-a
dovedit a fi un impuls care a încurajat, în multe cazuri, statele membre să își planifice lucrările în
consecință.
Răspunsul comun al Comisiei la punctele 3.48-3.49.
Comisia consideră cadrul general TEN-T, sprijinul financiar al UE și intervențiile sale politice ca fiind
factori majori ce au contribuit la realizarea proiectelor transfrontaliere analizate în raportul TFI. Aceste
proiecte complexe și dificile necesită cooperarea permanentă între statele membre și implicarea
semnificativă a coordonatorilor europeni.
Comisia recunoaște că perioadele îndelungate de dezvoltare și de punere în aplicare reprezintă o
caracteristică a proiectelor majore de infrastructură, în special a proiectelor transfrontaliere. Comisia
subliniază că proiectele transfrontaliere sunt pe drumul cel bun pentru a fi realizate până în 2030, opinie
împărtășită și de statele membre în cauză. Sunt necesare eforturi suplimentare. Comisia va continua să
colaboreze strâns cu părțile relevante. Aceasta a planificat să propună o revizuire a Regulamentului
TEN-T în 2021.
Finanțarea politicii de coeziune se axează pe nevoile specifice de dezvoltare ale regiunilor în cauză,
pentru a contribui în modul cel mai eficient la obiectivele politicii de coeziune. Potrivit Comisiei,
trebuie avut în vedere echilibrul adecvat dintre proiectele TEN-T și cele care vizează satisfacerea
nevoilor la nivel local și regional.
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A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.31.
3.51 Comisia nu recunoaște descrierea unui risc crescut în legătură cu astfel de investiții cofinanțate
care nu mai sunt aprobate printr-o procedură de proiect major. Proiectele majore nu fac parte din
negocierile în curs privind normele politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. Autoritățile
responsabile de programe vor trebui să se asigure în continuare că toate criteriile de selecție a
proiectelor sunt aplicate în mod corect și, în special, că operațiunile selectate beneficiază de cel mai bun
raport între cuantumul sprijinului, activitățile întreprinse și realizarea obiectivelor. În unele cazuri,
aceasta poate implica efectuarea analizelor cost-beneficiu în conformitate cu cele mai bune practici
internaționale și cu reglementările naționale specifice. Comisia va încuraja în continuare statele
membre să îmbunătățească și mai mult (inclusiv să simplifice) evaluarea economică a proiectelor,
asigurându-se astfel cel mai bun raport calitate-preț.
3.52 Comisia nu împărtășește opiniile CCE cu privire la sustenabilitate în cadrul auditului TFI. Liniile
respective sunt linii mixte (transport de pasageri și de marfă). În plus, această evaluare nu ia suficient în
considerare efectul de rețea al „TFI”. Într-adevăr, astfel de „infrastructuri de transport de maximă
importanță” sunt segmente strategice ale unor coridoare mai lungi, iar traficul va avea și puncte de
pornire mai îndepărtate de localizarea fizică a proiectului.
3.56 Constatările acestei evaluări se referă la perioada de programare anterioară și nu reflectă în mod
necesar situația din perioada actuală.
În acest moment, nu există nicio evaluare disponibilă pentru perioada actuală de programare.
3.57 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.13.
Comisia consideră că noile elemente ale abordării programării în perioada 2014-2020, cum ar fi metode
mai clare și mai bine direcționate de stabilire a obiectivelor, condiționalități ex ante, legături cu
guvernanța economică a UE și îmbunătățirea monitorizării au fost introduse în vederea consolidării
orientării strategice a programelor.

Concluzii
3.62 Având în vedere realizările care stau la baza execuției financiare, Comisia consideră că majoritatea
indicatorilor se află pe drumul cel bun către atingerea obiectivelor. Valorile indicatorului în raport cu
operațiunile selectate demonstrează că numeroase programe sunt pe drumul cel bun către atingerea
obiectivelor, având în vedere că există fluxul de proiecte necesar pentru obținerea rezultatelor convenite
în ultimii cinci ani de punere în aplicare.
3.63 Politica de coeziune contribuie la obiectivele domeniilor de politică la sectorială numai în măsura
în care este conformă cu propriile sale obiective. Faptul că există în continuare provocări care trebuie
abordate în aceste domenii de politică nu poate avea ca unică explicație performanțele FEDR/FC.
3.65 Indicatorii raportați de Comisie exprimă în mod clar contribuția FEDR și a FC la obiectivele
generale și la cele specifice. Analizarea contribuției intervențiilor politicii de coeziune la obiectivele
generale și la cele specifice și separarea acestora de factorii externi constituie o sarcină de evaluării.
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Realizările (performanțele) sunt raportate anual de statele membre pentru fiecare program operațional
în parte, întrucât rezultatele evaluării (în special cele care analizează impactul) sunt limitate în prima
jumătate a perioadei de programare, pentru simplul motiv că nu există suficiente dovezi care să formeze
o bază solidă pentru evaluare.
Indicatorii de rezultat au devenit un element important al programelor operaționale în perioada de
programare 2014-2020. Aceasta a fost una dintre noutăți în comparație cu perioada 2007-2013.
Indicatorii furnizează materiale extrem de utile pentru evaluări, în special la nivel național.
În ceea ce privește platforma de date deschise, recunoașterea acesteia ar putea fi dovedită, printre altele,
de primul premiu pentru o administrație publică deschisă acordat de Ombudsman în 2017.
3.66 Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a programelor operaționale și oferă
asistență statelor membre atunci când este necesar. Datele de monitorizare disponibile arată că rata de
selecție a proiectelor se află la un nivel comparabil cu perioada de programare 2007-2013, ceea ce
sugerează că punerea în aplicare pe teren progresează într-un ritm similar cu cel înregistrat în perioada
de programare anterioară.
Comisia ia act de faptul că execuția bugetară se accelerează, astfel cum se arată, de exemplu, în bugetul
rectificativ nr. 8/2020, care răspunde nevoilor de plată suplimentare în materie de coeziune, ca urmare a
adoptării Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+).
Comisia se angajează să revizuiască performanța și regularitatea până la sfârșitul perioadei de
programare și să efectueze audituri periodice cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2019
„CAPITOLUL 4 – RESURSE NATURALE”
INTRODUCERE
Încă de la crearea sa în 1962, politica agricolă comună (PAC), cea mai veche politică comună a UE, a
evoluat constant pentru a îndeplini obiectivele explicite ale tratatului legate de productivitatea
agricolă, nivelul de trai al comunității agricole, stabilitatea pieței și disponibilitatea/prețul furnizării.
Sprijinul PAC contribuie la răspunsul sectorului agricol al UE la cererea publică de securitate,
siguranță, calitate și sustenabilitate alimentară pe o piață unică puternic integrată. În contextul unor
presiuni la nivel mondial tot mai mari asupra resurselor naturale, PAC a garantat securitatea
alimentară pentru o populație de aproximativ 500 de milioane de cetățeni și a gestionat cerințe
comune durabile care se aplică unui procent de 48 % din teritoriul UE.
Ponderea PAC în bugetul total al UE a scăzut constant începând cu anii ’80; în cadrul financiar
multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020, aceasta a reprezentat un procent de 37,6 %. În același
timp, modul de elaborare a politicii a evoluat către o abordare deschisă, orientată către piață, prin care
fermierii din UE pot răspunde la semnalele pieței, soluționând, în același timp, provocările
reprezentate de o profitabilitate scăzută și de costurile asociate cu standardele înalte de producție ale
UE.
Sectorul agricol din UE concurează în prezent la prețurile de pe piața mondială în majoritatea
sectoarelor, ocupă o poziție fruntașă în ceea ce privește diversitatea, siguranța și calitatea produselor
alimentare și este cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume. Datorită modificărilor
aduse PAC, acesta și-a îmbunătățit productivitatea cu 10 % începând cu 2005 (fără a pierde suprafețe
agricole semnificative în favoarea intensificării) și a redus utilizarea îngrășămintelor, sporind totodată
randamentele. În plus, sectorul și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 24 % față de
1990 (deși nu în ultimii ani). În același timp, PAC a contribuit la menținerea activității agricole în
întreaga UE, la evitarea abandonării terenurilor și la reducerea decalajului dintre veniturile agricole și
veniturile din alte sectoare. Totuși, asigurarea unei aprovizionări abundente și accesibile cu alimente
are un preț, iar impacturile semnificative asupra solului, a apei, a aerului și, în special, asupra
biodiversității au determinat PAC să acorde o atenție tot mai mare gestionării resurselor naturale.
Pentru a aborda numeroasele provocări din sectorul agricol, PAC ține seama de faptul că obiectivele
economice și de mediu pot fi atinse numai dacă sunt abordate în comun. Prin urmare, PAC ține seama
de relațiile pe mai multe niveluri dintre instrumente și obiective. Pentru a evalua performanța PAC și
pentru a-i îmbunătăți eficiența, Comisia a stabilit un cadru comun de monitorizare și evaluare (CMEF)
pentru perioada 2014-2020. În plus, dar și pentru a sprijini evaluarea performanței PAC, Comisia
monitorizează evoluția piețelor agricole, dezvoltarea rurală și utilizarea fondurilor PAC pe baza unor
indicatori de context, de realizare, de rezultat și de impact. Totodată, evaluarea este un instrument
menit să analizeze impactul intervențiilor de politică. Aceasta oferă elemente de probă pentru procesul
decizional și îmbunătățește eficacitatea, relevanța și eficiența intervențiilor.
Propunerea din 2018 a Comisiei cu privire la viitoarea PAC plasează în centrul priorităților sale
acțiunile în domeniul climei și al mediului. De asemenea, Pactul verde european crește nivelul de
ambiție în aceste domenii și marchează o nouă tranziție către un sistem alimentar echitabil, sănătos și
ecologic, punând un accent sporit pe consecvență și pe sinergii între politicile UE.
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Comisia a propus consolidarea în continuare a sistemului de monitorizare și evaluare pentru viitoarea
PAC, cu scopul de a asigura un echilibru între beneficiile monitorizării și evaluării, pe de o parte, și
costurile asociate și sarcina administrativă, pe de altă parte.

Politica agricolă comună (PAC)
4.14 Măsura în care impactul acțiunilor de politică poate fi evaluat depinde de calendarul și de natura
evaluărilor prevăzute în temeiul juridic și, adesea, de disponibilitatea și calitatea datelor furnizate de
statele membre și de alți parteneri sau alte organizații. O evaluare realizată mai devreme ar implica
limitări substanțiale în ceea ce privește rezultatele și/sau impacturile care nu s-au materializat încă.
Comisia consideră că respectivul calendar al evaluărilor este echilibrat în mod corespunzător, pentru a
evalua corect impactul finanțării pentru dezvoltarea rurală. O evaluare intermediară, astfel cum este
prevăzută în propunerea Comisiei privind PAC post-2020, nu numai că va furniza informații în a doua
parte a perioadei de programare, ci va și fundamenta evaluarea impactului pentru propunerea
legislativă pentru următoarea perioadă de programare.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.16-4.21
Atunci când propune reforme ale PAC, evaluarea aferentă a impactului permite Comisiei să identifice
domeniile în care este nevoie de acțiune, să reflecte aceste domenii în obiective de politică clare și să
dezvolte o serie de „logici de intervenție” 1 care să acopere gama largă de intervenții PAC.
Orice politică care urmărește să abordeze numeroasele provocări din sectorul agricol trebuie să țină
seama de faptul că obiectivele economice și de mediu pot fi atinse numai dacă sunt abordate în
comun. Aceasta înseamnă că, pentru a fi de succes, politicile agricole trebuie să reflecte relația pe mai
multe niveluri dintre instrumente și obiective, mai degrabă decât să aplice o logică de intervenție
simplificată. Prin urmare, evaluatorii politicilor dezvoltă logici de intervenție detaliate și analizează
eficacitatea PAC în atingerea obiectivelor sale.
În ceea ce privește perioada 2014-2020, Comisia a stabilit un cadru comun de monitorizare și evaluare
(CMEF) pentru a evalua performanța PAC și a îmbunătăți eficiența sa. Rezultatele monitorizării și ale
evaluării:


contribuie la stabilirea obiectivelor politicilor și ale programelor și sunt utilizate pentru a evalua
modul în care acestea sunt îndeplinite pe termen lung;



contribuie la asumarea responsabilității în ceea ce privește cheltuielile publice, jucând astfel un rol
important în răspunsul la preocupările și întrebările publicului legate de utilizarea banilor
contribuabililor și



asigură o bază analitică solidă pentru elaborarea viitoarelor politici.

În sprijinul evaluării sale privind performanța PAC, Comisia monitorizează evoluția piețelor agricole,
dezvoltarea rurală și utilizarea fondurilor PAC pe baza unor indicatori de context, de realizare, de
rezultat și de impact.
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Evaluarea CMEF este un instrument menit să analizeze impactul intervențiilor de politică. Aceasta
oferă elemente de probă pentru procesul decizional și îmbunătățește eficacitatea, relevanța și eficiența
intervențiilor. De asemenea, aceasta contribuie la sporirea transparenței, a învățării și a gradului de
responsabilitate.
Pentru fișa de program, au fost definite ținte pentru indicatorii de rezultat referitori atât la FEGA, cât
și la FEADR. Unele dintre aceste ținte sunt cuantificate, iar altele (în cazul cărora este mai relevant să
se indice „traiectoria” dorită) stipulează o tendință. De exemplu, având în vedere influența asupra
veniturilor fermierilor exercitată de factori externi precum seceta și boala, obiectivul PAC este de a
contribui la creșterea veniturilor agricole.
În timp ce performanța politicii poate fi observată anual și în mod relativ fiabil la nivelul producției,
influența puternică a factorilor externi (cum ar fi evenimentele climatice sau crizele în materie de
sănătate) devine mai importantă atunci când se urmărește măsurarea rezultatelor și, în special, a
impacturilor. Cu toate acestea, în cazul în care o acțiune a PAC s-a dovedit a fi eficace în atingerea
obiectivului său, urmărirea progreselor anuale înregistrate în punerea sa în aplicare va constitui în sine
un indiciu bun al măsurii în care PAC face progrese satisfăcătoare. De asemenea, măsurile diferiților
indicatori nu pot fi analizate separat, ci necesită o interpretare contextuală. În cele din urmă, evaluările
vor furniza fapte și constatări cu privire la performanța PAC, în măsura posibilului.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia este de părere că poate demonstra că PAC își îndeplinește
obiectivele și consideră că axarea pe rezultatele cheltuielilor nu oferă o perspectivă prea optimistă
asupra realizărilor. În ceea ce privește exemplele citate de Curtea de Conturi Europeană, ar trebui
remarcat faptul că raportarea Comisiei este factuală și prezintă cele mai recente informații statistice
disponibile și adoptarea de către fermieri a măsurilor în funcție de obiectivul PAC în domenii în care
acțiunile specifice măsurate de indicatorii de realizare s-au dovedit eficace în atingerea unui anumit
obiectiv.
Pentru a lua ca exemplu acțiunile climatice (caseta 4.1, prima liniuță), înainte de aprobarea
programelor de dezvoltare rurală (PDR), Comisia evaluează contribuția angajamentelor în materie de
gestionare la îndeplinirea țintelor, de exemplu reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect
de seră. Punerea în aplicare a unor astfel de angajamente va contribui la atingerea acestor ținte. Cu cât
nivelul țintei este mai ridicat, cu atât contribuția potențială este mai mare. Unele state membre au
încercat deja să estimeze amploarea contribuțiilor și evaluările ex post vor oferi o perspectivă mai
cuprinzătoare.
În ceea ce privește banda largă în zonele rurale (caseta 4.1, a doua liniuță), există o legătură foarte
directă între operațiunile finanțate și impactul care trebuie realizat. Acesta este, de exemplu, cazul
Suediei și al Lituaniei. În Lituania, accesul în bandă largă de generație următoare (NGA) în zonele
rurale a crescut de la 15,6 % la 28,7 % între 2015 și 2019, iar în Suedia de la 13,9 % la 40,9 %. Există
mai multe exemple de proiecte privind banda largă care au fost posibile datorită contribuțiilor din
FEADR 2.
Este important de remarcat faptul că rata de execuție nu reflectă în mod necesar progresele înregistrate
la nivelul aplicării măsurilor. Întrucât există multe cazuri în care cheltuielile sunt declarate doar după
finalizarea proiectului, cifrele arată măsura ca nefiind pusă în aplicare, deși execuția este în curs.
Figura 4.3 Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de
program sunt relevanți pentru obiectivele programului.
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Stabilirea de ținte la începutul perioadei CFM implică riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, țintele să devină mai ușor sau mai dificil de atins. Acest lucru ar putea fi cauzat de
factori aflați sub responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și organizații sau de
factori externi.
Indicatorii nu reflectă ei înșiși în mod necesar realizarea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator este (sau nu este) „pe drumul cel bun” pentru a-și îndeplini ținta nu
înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu este) „pe drumul cel bun” pentru a-și atinge
obiectivele.
Datele privind indicatorii ar trebui să fie întotdeauna analizate împreună cu alte informații cantitative
și calitative pentru a evalua performanța programului.
Caseta 4.1 – Exemple de raportare excesiv de optimistă referitor la performanță în raportul
anual privind gestionarea și performanța bugetului UE – A se vedea răspunsul Comisiei la
punctele 4.16-4.21.
4.21 Într-un audit ulterior, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a recunoscut activitatea amplă a DG
AGRI pentru pregătirea PAC aferentă perioadei 2021-2027 și efectele de propagare pozitive asupra
monitorizării și a raportării actuale în cadrul PAC 2014-2020.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.23-4.24
Performanța PAC poate fi observată în mod relativ fiabil la nivelul indicatorilor de realizare. Influența
factorilor externi devine mai importantă atunci când se urmărește măsurarea rezultatelor și, în special,
a impactului pe teren. Aceasta înseamnă că țintele stabilite pentru indicatorii din cadrul obiectivului
„producția alimentară viabilă” nu pot fi analizate separat, ci necesită o interpretare contextuală. În
consecință și având în vedere particularitățile sectorului agricol, obiectivele din raportul anual de
activitate și din fișa de program indică „traiectoria” dorită, întrucât valorile finale vor depinde de
mulți alți factori. Indicatorii au valori de referință, iar țintele calitative permit Comisiei să evalueze
progresele înregistrate.
Dovezile confirmă contribuția PAC la asigurarea unor venituri agricole viabile. De exemplu, studiul
care stă la baza evaluării privind impactul său asupra producției alimentare viabile constată că
măsurile PAC în acest domeniu joacă un rol important în sprijinirea veniturilor fermelor, chiar dacă
acestea sunt determinate, în principal, de alți factori, cum ar fi forța de muncă și evoluțiile pieței. În
plus, plățile directe contribuie la stabilitatea veniturilor fermelor, la fel ca măsurile de piață care
contribuie la limitarea volatilității prețurilor interne – studiul arată că măsurile PAC mențin prețurile
în UE mai stabile decât sunt cele de pe piața mondială. Banca Mondială 3 a constatat că plățile
acordate în cadrul „pilonului II” (dezvoltare rurală etc.) contribuie la creșterea productivității agricole.
În plus, evaluarea impactului care a însoțit propunerea legislativă privind PAC post-2020 arată că
eliminarea PAC ar conduce la o scădere medie de 18 % a veniturilor agricole ale UE, amenințând
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viabilitatea economică a agriculturii și atractivitatea zonelor rurale; acest lucru demonstrează
importanța PAC și a măsurilor sale de sprijinire a veniturilor.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.25-4.32
În conformitate cu tratatul, un obiectiv major al PAC constă în sprijinirea veniturilor fermierilor.
Acest obiectiv se realizează prin sprijinirea activității agricole. Prin urmare, este rezonabil să se
monitorizeze venitul generat de această activitate. Datele referitoare la venitul total al gospodăriilor
agricole la nivelul UE sunt interesante, dar nu pot determina sprijinul necesar în mod specific pentru
activitățile agricole. „Venitul disponibil al gospodăriilor agricole” și „veniturile fermelor” sunt
concepte diferite.
Plățile directe vizează sprijinirea unui nivel viabil al veniturilor agricole și contribuie de facto în mod
semnificativ la stabilizarea veniturilor fermelor. Cadrul juridic actual prevede mai multe instrumente
de politică pentru a le direcționa într-un mod mai exact (de exemplu, plata directă medie pe hectar
scade pe măsură ce crește dimensiunea fermei, în timp ce venitul mediu pe lucrător crește).
În același timp, plățile directe par a fi concentrate, deoarece 20 % dintre beneficiari primesc 80 % din
sprijin. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că fermele profesionale de tip familial care
gestionează între 5 și 250 de hectare primesc 71,5 % din totalul plăților directe. În plus, raportul
reflectă cu acuratețe concentrarea terenurilor. În cele din urmă, raportul ca atare nu constituie o
problemă – ceea ce contează este îmbunătățirea distribuirii plăților directe din punctul de vedere al
echității, al eficacității și al eficienței. Prin includerea mai multor instrumente noi pentru asigurarea
unei distribuții mai echitabile și mai eficace a plăților directe, propunerea Comisiei pentru PAC
post2020 urmărește tocmai acest lucru.
4.26 Comisia consideră că, având în vedere creșterea puternică a productivității muncii în agricultură,
stabilitatea raportului nu este incompatibilă cu obiectivul de politică referitor la creșterea veniturilor
individuale ale persoanelor din agricultură.
4.27 Veniturile antreprenoriale pe unitate de muncă familială sunt furnizate numai la nivelul
sectorului agricol și nu pot fi defalcate în funcție de vârstă.
În ceea ce privește venitul disponibil al gospodăriilor agricole, a se vedea răspunsul Comisiei la
punctele 4.25-4.32.
4.32 Prin clauza privind „fermierul veritabil” propusă de Comisie, statelor membre li se solicită să
excludă de la plățile directe persoanele care au o activitate agricolă, dar care nu depind de agricultură
pentru a-și câștiga existența (deoarece activitatea respectivă constituie doar o parte nesemnificativă a
activității lor economice globale).
Tabelul 4.1 – Comisia este de părere că, atunci când evaluează eficacitatea măsurilor privind laptele
praf degresat (LPD), evaluatorii nu au reușit să le evalueze în raport cu alternativele disponibile,
având în vedere cadrul juridic.
Comisia consideră că ajutorul pentru depozitare privată a sprijinit operatorii economici pe perioada în
care aceștia căutau puncte de vânzare alternative. Achiziționarea unor cantități mari în cadrul
intervenției publice a contribuit la stoparea scăderii prețurilor, chiar dacă acestea au avut un impact
negativ asupra echilibrului pieței laptelui praf degresat și au contribuit la întârzierea redresării
prețurilor. Stocurile au fost vândute înapoi pe piață în 2018/2019, într-o perioadă relativ scurtă, când
condițiile de piață au permis acest lucru.
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4.34 Comisia reiterează observația pe care a formulat-o ca răspuns la stabilizarea veniturilor pentru
fermieri (Raportul special nr. 23/2019 al Curții de Conturi Europene), și anume că, pentru tipul de
produs în cauză, nu existau alternative care să fie pregătite pentru piața rusă. Piața rusă a reprezentat
2 milioane de tone de fructe și legume, inclusiv 700 000 de tone de mere „Idared” din Polonia, pentru
care nu exista o cerere de înlocuire în altă parte. În aceste condiții, ajustarea la noile piețe trebuia să
fie în mod necesar graduală, astfel încât a existat o reducere progresivă a sprijinului UE pe perioada
respectivă.
Serviciile Comisiei lucrează în prezent la o modificare juridică pentru a aborda riscul de
supracompensare.
4.35 Procentul exploatațiilor agricole care participă la diferite sisteme de gestionare a riscurilor în
cadrul FEADR este, într-o anumită măsură, mai mic decât cel preconizat. Cu toate acestea, Comisia
observă unele diferențe între diferitele instrumente oferite și interesul tot mai mare la nivelul statelor
membre în ceea ce privește elaborarea de instrumente adecvate în programele lor de dezvoltare rurală,
în special având în vedere provocările numeroase și crescânde cu care se confruntă în prezent
fermierii. Comisia este hotărâtă să îmbunătățească situația în cadrul viitoarei PAC; din acest motiv,
Comisia a propus ca instrumentele de gestionare a riscurilor să devină obligatorii pentru statele
membre și să se îmbunătățească în continuare atractivitatea și versatilitatea acestora, în paralel cu alte
instrumente ale PAC, astfel încât sectorul să devină mai rezilient.
4.36 Îmbunătățirea viabilității fermelor are nevoie de timp, iar eficacitatea sprijinului nu poate fi
măsurată anual. Întrucât multe proiecte, precum investițiile, au o durată mai mare de un an, iar
rezultatele sunt raportate doar atunci când proiectele sunt finalizate, indicatorii-țintă relevanți cresc,
de obicei, spre sfârșitul perioadei de programare. Evaluările timpurii arată deja că măsurile de
dezvoltare rurală au un impact pozitiv asupra indicatorilor PAC privind „venitul antreprenorial în
agricultură” și „venitul factorilor agricoli”. De asemenea, se constată în aceste evaluări că sprijinul
pentru dezvoltare rurală contribuie la stimularea competitivității prin restructurarea și modernizarea
sectorului și prin îmbunătățirea relațiilor dintre ferme și piață 4.
În plus, Banca Mondială 5 a constatat că plățile acordate în cadrul „pilonului II” joacă un rol important
în creșterea competitivității prin contribuția lor la creșterea productivității agricole.
4.38 Măsurile PAC sprijină practici care aduc beneficii resurselor naturale și climei. Monitorizarea
anuală a gradului de utilizare a acestora furnizează deja informații valoroase cu privire la capacitatea
PAC de a obține rezultate în aceste domenii. Beneficiile efective pentru mediu pot fi măsurate numai
cu ajutorul unor evaluări și cu un anumit decalaj în timp.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.39-4.43
În cadrul PAC, anumite instrumente-cheie vizează promovarea utilizării durabile a resurselor naturale
în interacțiune cu alte instrumente ale PAC. Efectul instrumentelor individuale de politică nu poate fi
izolat în tendințele observate, care sunt rezultatul mai multor factori.

4

5
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Raport al Evaluation Helpdesk – Summary report synthesis of evaluation components of the enhanced AIRS
2019 Chapter 7 (Raport de sinteză privind componentele de evaluare ale Raportului anual extins de punere
în aplicare 2019 capitolul 7), decembrie 2019 și Evaluation support study of the impact of the CAP measures
towards the general objective “viable food production” (Studiul care stă la baza evaluării impactului
măsurilor PAC în raport cu obiectivul general privind „producția alimentară viabilă”).
A se vedea nota de subsol 3.
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Standardele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) fac parte din
„ecocondiționalitate” și reflectă practicile de bază care nu sunt sprijinite prin finanțarea PAC și
reprezintă o parte a scenariului de referință pentru practici mai solicitante care beneficiază de
sprijin. Statele membre au un anumit grad de flexibilitate pentru a stabili standardele GAEC
naționale, astfel încât să țină seama de nevoile și situațiile naționale, însă există un cadru comun
obligatoriu al UE care sprijină condițiile de concurență echitabile.



„Înverzirea” este componenta ecologică și climatică a plăților directe, care remunerează
furnizarea de bunuri publice de către fermieri pe baza unor cerințe specificate. Cu cât este mai
mare suprafața care face obiectul cerințelor de înverzire, cu atât este mai mare contribuția la
obiectivul de mediu și climă. Înverzirea nu modifică neapărat practicile fermierilor atunci când
acestea corespund deja unui nivel suficient de ambiție, dar, în cazul în care practicile nu sunt la
nivelul necesar, cerințele de înverzire îi obligă pe fermieri să le adapteze. În toate cazurile,
înverzirea împiedică intensificarea în continuare, dincolo de un punct stabilit la nivelul UE.



Măsurile de agromediu și climă contribuie la utilizarea durabilă a resurselor naturale și se pot
baza pe o gamă largă de exemple pozitive puse în aplicare. În perioada 2014-2020, peste 17 % din
suprafața agricolă utilizată a UE a fost vizată de practicile de gestionare a exploatațiilor agricole
care aduc beneficii biodiversității. Acestea includ practicile sprijinite în cadrul măsurilor de
agromediu și al măsurilor climatice, pentru agricultura ecologică și Natura 2000. Pe baza cadrului
FEADR, programele statelor membre oferă un „meniu” de angajamente în materie de agromediu
și de climă, dintre care administratorii de terenuri le pot alege pe acelea care sunt cele mai
potrivite pentru condițiile lor specifice, de la angajamente mai ușor de îndeplinit și mai ample la
angajamente foarte specifice, aplicate în zone limitate. Toate aceste angajamente implică practici
agricole ambițioase din punctul de vedere al mediului, care depășesc întotdeauna cerințele de
ecocondiționalitate, oferind astfel bunuri publice de mediu suplimentare. Aceeași abordare se
aplică și în sectorul forestier, deși într-o măsură mai limitată și, până în prezent, cu o absorbție
mult mai scăzută de către potențialii beneficiari, dată fiind natura sectorului.

Propunerea Comisiei privind PAC post-2020 este ambițioasă în ceea ce privește obiectivele UE în
materie de mediu și climă. „Arhitectura verde” a viitoarei PAC va păstra toate practicile de înverzire
actuale în cadrul unor acorduri consolidate privind condiționalitatea. Instrumentele din pilonul II, cum
ar fi angajamentele în materie de agromediu și climă, investițiile neproductive și schimbul de
cunoștințe/informații, vor fi menținute și consolidate. În plus, noua PAC va avea un nou instrument,
sub forma unor practici de finanțare a programelor ecologice benefice pentru mediu și climă. În cele
din urmă, accentul pus pe performanță și pe planificarea strategică pentru ambii piloni va fi esențial
pentru realizarea temeinică a obiectivelor în materie de mediu și climă.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.44-4.48
Studiul din 2018 care stă la baza evaluării impactului PAC asupra schimbărilor climatice6
concluzionează că PAC dispune de instrumente eficace pentru a răspunde nevoilor în materie de
climă, însă impactul lor este dificil de măsurat, deoarece este influențat de mai mulți factori.
„Gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice” este
unul dintre cele trei obiective fundamentale ale PAC. Practicile favorabile climei privind utilizarea și
gestionarea terenurilor, precum și finanțarea investițiilor favorabile climei sunt sprijinite printr-o
combinație de instrumente PAC obligatorii și voluntare. Începând cu 1990, emisiile din agricultură

6
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Studiul de evaluare a impactului PAC asupra schimbărilor climatice și a emisiilor de gaze cu efect de seră,
2018.
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sau redus cu 20 %, iar PAC a contribuit la aceasta. Totuși, este adevărat că emisiile se mențin stabile
timp de câțiva ani, probabil deoarece:




agricultura este un sector în care este extrem de dificil 7 să se reducă emisiile, altele decât cele de
CO2, și care prezintă un potențial de atenuare mai scăzut decât alte sectoare 8, având în vedere
natura biologică a emisiilor și funcțiile multiple ale sectorului (securitatea alimentară, locurile de
muncă și veniturile etc.); și
Politicile UE nu stabilesc obiective specifice fiecărui sector. Este la latitudinea fiecărui stat
membru să formuleze, pe baza raportului cost-eficacitate și a potențialului de atenuare aferente
măsurilor, în ce mod și în ce sector (sectoare) va acționa în vederea reducerii emisiilor. Întrucât
agricultura are un potențial mai scăzut de reducere a emisiilor, este posibil ca statele membre să fi
decis să abordeze în primul rând aspecte din alte sectoare.

Comisia a adoptat recent o comunicare 9, propunând o țintă la nivelul UE de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră până în 2030 cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990. Agricultura și
silvicultura vor juca un rol crucial în realizarea de către UE a neutralității climatice până în 2050.
Agricultura face parte din strategia pe termen lung a UE pentru 2050, care stă la baza Pactului verde.
Aceasta este pe deplin integrată în planurile naționale privind energia și clima, în strategiile pe termen
lung bazate pe Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și în
planurile strategice PAC. Dacă dorim să realizăm neutralitatea climatică până în 2050, sectorul trebuie
să îndeplinească sarcinile care îi revin și să contribuie la atingerea obiectivului climatic consolidat
pentru 2030.
În concordanță cu comunicarea 10, Comisia intenționează, de asemenea, să lanseze o serie de revizuiri
ale instrumentelor legislative cheie pentru atingerea noii ținte. Planurile strategice PAC care urmează
să fie elaborate de statele membre reprezintă o oportunitate-cheie pentru direcționarea mai multor
resurse către realizarea unor reduceri durabile ale emisiilor în agricultură, consolidând, în același
timp, sustenabilitatea economică și de mediu și reziliența acesteia.
Pactul verde, Strategia „De la fermă la consumator” și Planul pentru atingerea obiectivului pentru
2030 privind clima indică, în ansamblul lor, beneficiile acțiunilor întreprinse în acest sector, reducând
în mod semnificativ emisiile și asigurând totodată securitatea alimentară continuă în UE. Utilizarea
eficientă a îngrășămintelor, agricultura de precizie, efectivele de animale mai sănătoase și digestia
anaerobă (producerea de biogaz și utilizarea deșeurilor organice) sunt exemple de tehnologii existente
care au un potențial neexploatat semnificativ.
Comisia va elabora recomandări pentru statele membre, evidențiind domeniile în care dorește să fie
întreprinse acțiuni în baza planurilor PAC, cu un accent deosebit pe obiectivele Pactului verde.

7
8

9
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessmentghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2.
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-steppingeurope%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en.
Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor; https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562.
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Figura 4.9 – Cifrele indică în mod clar că emisiile produse de agricultura UE în perioada 2010-2018
oscilează în jurul unor valori similare, fără o creștere sau o scădere semnificativă și, prin urmare,
rămân neconcludente.
Este probabil ca tendințele emisiilor totale de GES din UE-28 să fie mai precise decât estimările
anuale absolute individuale, care nu sunt independente unele de altele. Grupul interguvernamental
privind schimbările climatice (IPCC) sugerează că incertitudinea privind tendințele emisiilor totale de
GES este de aproximativ 4 %-5 %.
Datele privind emisiile agricole pentru anul 2018 sunt acum disponibile și indică o scădere.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.49-4.51
FEADR contribuie la o dezvoltare teritorială echilibrată, dar nu este conceput să soluționeze singur
toate problemele cu care se confruntă zonele rurale din UE.
Raportul Thinking CAP 11 al Băncii Mondiale evidențiază faptul că PAC este asociată cu reducerea
sărăciei și cu crearea unor locuri de muncă mai bune pentru fermierii din întreaga UE. Concluzia
raportului indică faptul că „PAC are efecte în toate domeniile și poate fi un instrument puternic de
transformare structurală”. Decalajul dintre veniturile agricole și veniturile din alte sectoare se
restrânge, iar în UE veniturile agricole converg. Ambii piloni ai PAC contribuie la aceste realizări. O
evaluare viitoare a impactului PAC asupra „dezvoltării teritoriale echilibrate” (care urmează să fie
publicată în 2021) va oferi perspective suplimentare.
CMEF conține o gamă largă de indicatori pentru a urmări progresele înregistrate cu obiectivul general
privind „dezvoltarea teritorială echilibrată”; aceștia includ ratele de ocupare a forței de muncă (ratele
șomajului) și structura economiei (a se vedea https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf). Același lucru este valabil și
pentru propunerea privind viitoarea PAC (anexa I la Propunerea de regulament privind planul
strategic PAC).
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.52-4.54
PAC contribuie la reînnoirea generațiilor în agricultură, cu efecte de domino pozitive asupra ocupării
forței de muncă.
Obiectivele precum reînnoirea generațiilor în agricultură și crearea de locuri de muncă în zonele
rurale nu pot fi realizate printr-un singur instrument de sprijin, ci sunt rezultatul sinergiilor între
diferite instrumente naționale și ale UE și contextul național sau regional specific. PAC oferă o serie
de instrumente care contribuie în acest sens. Prin natura proiectelor sprijinite (în special în cazul
LEADER), crearea de locuri de muncă se materializează numai după o anumită perioadă. În plus,
adesea, sprijinul FEADR nu este recunoscut în mod direct, deși creează condițiile în care se pot pune
la dispoziție locuri de muncă, iar persoanele vizate pot beneficia de ele.
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RO

Banca Mondială, Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and incomes in the EU
(„Modul în care politica agricolă comună sprijină locurile de muncă din sectorul agriculturii și veniturile din
UE”), 2017. Raportul economic periodic 4. Washington DC. Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare. Banca Mondială. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAPWorld-Bank-Report-on-the-EU.pdf.
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Un studiu recent care stă la baza evaluării 12 sugerează că măsurile din cadrul PAC pentru tinerii
fermieri au un impact pozitiv asupra ocupării forței de muncă și a reînnoirii generațiilor (în raport cu
scenariul contrafactual), inclusiv sprijinul FEGA. Acestea influențează performanța și reziliența
exploatațiilor agricole. Totuși, în loc să încurajeze transferul fermelor între generații, este mai
probabil ca acestea să îmbunătățească sustenabilitatea socioeconomică a exploatațiilor agricole după
ce tinerii fermieri le preiau.
Contextul socioeconomic în zonele rurale și barierele la intrare pentru tinerii fermieri (cum ar fi
prețurile terenurilor și accesul la capital) reprezintă factori puternici de descurajare a noilor fermieri,
factori pe care PAC nu îi poate depăși singură.
Propunerea legislativă a Comisiei privind PAC post-2020 prevede un nou cadru de sprijin pentru
tinerii fermieri, cu sinergii mai ample între sprijinul acordat în cadrul pilonului I și cel acordat în
cadrul pilonului II, în vederea asigurării coerenței între intervenții, a găsirii unor soluții specifice și
personalizate și a maximizării punerii în aplicare eficace din punctul de vedere al costurilor a tuturor
resurselor disponibile în moduri care corespund cel mai bine condițiilor locale și nevoilor reale. Ca
urmare a influenței factorilor naționali asupra reînnoirii generațiilor, statele membre vor trebui să
examineze interacțiunea dintre instrumentele naționale și intervențiile UE și să asigure coerența.
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.55-4.57
FEADR oferă o gamă largă de instrumente de sprijin pentru investiții în zonele rurale, acoperind
diferite tipuri de investiții și obiective de dezvoltare rurală. Nu este posibilă acoperirea tuturor
proiectelor cu un set limitat de indicatori. În plus, eficacitatea sprijinului poate fi evaluată numai prin
evaluări, utilizând informații suplimentare pentru analiză. Comisia a propus soluții pentru o serie de
probleme legate de sistemul de monitorizare și evaluare pentru perioada de programare 2014-2020,
dar va trebui găsit întotdeauna un echilibru între beneficiile monitorizării și evaluării, pe de o parte, și
costurile asociate și sarcina administrativă, pe de altă parte. În ceea ce privește acoperirea de bandă
largă în zonele rurale, a se vedea, de asemenea, răspunsul la caseta 4.1.
4.58 În contextul dezvoltării rurale, rezultatele preconizate și țintele corespunzătoare sunt stabilite la
nivelul obiectivelor (ariilor de intervenție), nu la nivelul măsurilor individuale. Acestea sunt utilizate
pentru a stabili ținte operaționale care trebuie atinse prin punerea în aplicare a unei serii de măsuri de
sprijin relevante din programele de dezvoltare rurală. Având în vedere numărul mare de măsuri
posibile, indicatorii de rezultat definiți la acest nivel nu ar fi operaționali. Cu toate acestea, statele
membre pot stabili indicatori specifici programului, în plus față de indicatorii comuni, pentru a
monitoriza anumite realizări în baza programelor lor de dezvoltare rurală.
CONCLUZII
Răspuns comun al Comisiei la punctele 4.59-4.60
Comisia consideră că raportul anual privind gestionarea și performanța pentru 2019 oferă informații
cuantificate adecvate cu privire la rezultatele și impactul PAC și prezintă un discurs echilibrat privind
realizările în materie de politică, axându-se atât pe realizări, cât și pe rezultate.
Monitorizarea continuă de către Comisie a evoluțiilor de pe piețele agricole, a dezvoltării rurale și a
utilizării fondurilor PAC prin intermediul contextului, al realizărilor, al rezultatelor și al indicatorilor
în scopul sprijinirii evaluării sale privind performanța PAC generează informații care au devenit tot
12
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Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas
(Evaluarea impactului PAC asupra reînnoirii generațiilor, a dezvoltării locale și a locurilor de muncă în
zonele rurale), 2019.
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mai transparente, mai ușor de utilizat și mai oportune și a oferit o bază atât pentru analizele interne,
cât și pentru analizele externe ale performanței PAC. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă informațiile
nu ar fi fost cuantificate.
În timp ce performanța politicii poate fi observată anual și relativ fiabil la nivelul producției, influența
puternică a factorilor externi (cum ar fi evenimentele climatice sau crizele în materie de sănătate)
devine mai importantă atunci când se urmărește măsurarea rezultatelor și, în special, a impacturilor. În
pofida limitărilor rezultate, progresele anuale înregistrate în punerea în aplicare a unei acțiuni PAC
vor fi un bun indiciu al îndeplinirii sau al neîndeplinirii obiectivului său și vor contribui la evaluarea
eficacității sale.
Orice politică care urmărește să abordeze numeroasele provocări cu care se confruntă sectorul agricol
și zonele rurale trebuie să țină seama de faptul că obiectivele economice și de mediu pot fi atinse
numai dacă sunt abordate în comun. Este important să se analizeze indicatorii în contextul lor mai larg
și în lumina sinergiilor/compromisurilor potențiale, mai degrabă decât în mod izolat.
Aceasta înseamnă că politicile agricole eficace trebuie să reflecte relațiile pe mai multe niveluri între
instrumente și obiective, mai degrabă decât să aplice o logică de intervenție simplificată pentru a
surprinde atât tensiunile, cât și oportunitățile create de toate tipurile de practici agricole moderne din
punctul de vedere al eficienței economice și de mediu. Logica de intervenție detaliată a PAC se
reflectă în evaluarea impactului realizată de Comisie în 2018 și dezvoltată în fiecare evaluare în parte,
care analizează în detaliu eficacitatea politicii în realizarea obiectivelor sale.
4.61 A se vedea primul paragraf din răspunsul Comisiei la punctul 4.14.
4.62 Având în vedere influența asupra veniturilor fermierilor exercitată de factori externi precum
secetele sau bolile, obiectivul PAC este de a contribui la o creștere a veniturilor agricole. În plus,
sprijinul pentru dezvoltarea rurală contribuie la consolidarea competitivității prin restructurarea și
modernizarea sectorului agricol al UE și prin îmbunătățirea relațiilor dintre ferme și piață 13.
4.63 Cadrul actual al UE de acțiune în domeniul climei nu stabilește obiective sectoriale specifice, ci
prevede obiective naționale de reducere a emisiilor în sectoare care nu sunt incluse în sistemul de
comercializare a certificatelor de emisii, printre care agricultura, transporturile, deșeurile și clădirile.
Fiecare stat membru decide, pe baza raportului cost-eficacitate și a potențialului de atenuare aferente
acțiunilor, în ce mod și în ce sector (sectoare) va desfășura activități de reducere a emisiilor. Întrucât
costurile pentru reduceri suplimentare în agricultură sunt destul de ridicate în comparație cu alte
sectoare, este posibil ca statele membre să fi decis să abordeze, în primul rând, problemele din alte
sectoare. Cu toate acestea, creșterea nivelului de ambiție în noul plan pentru atingerea obiectivului
pentru 2030 privind clima va necesita o reevaluare a cadrului actual și va conduce la propuneri care să
acopere sectoarele relevante, la jumătatea anului 2021.
4.64 Există o gamă largă de informații disponibile cu privire la PAC, iar cercetătorii pot accesa
informații mai detaliate cu privire la indicatorii CMEF (foarte numeroși).

13
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Raport al Evaluation Helpdesk – Summary report synthesis of evaluation components of the enhanced AIRS
2019 Chapter 7 (Raport de sinteză privind componentele de evaluare ale Raportului anual extins de punere
în aplicare 2019 capitolul 7), decembrie 2019 și Evaluation support study of the impact of the CAP measures
towards the general objective “viable food production” (Studiul care stă la baza evaluării impactului
măsurilor PAC în raport cu obiectivul general privind „producția alimentară viabilă”).
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2019
CAPITOLUL 5 – SECURITATE ȘI CETĂȚENIE
INTRODUCERE
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) promovează gestionarea eficientă a fluxurilor de
migrație și punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea unei abordări comune a Uniunii în materie
de azil și migrație. Acesta sprijină acțiunile în materie de azil, inclusiv relocarea și transferul, migrația
legală și integrarea resortisanților țărilor terțe, precum și operațiunile de returnare.
În actualul CFM, Comisia și-a concentrat sprijinul acordat prin FAMI asupra furnizării unor
răspunsuri eficiente la criza refugiaților, asigurând astfel punerea în aplicare a Agendei privind
migrația. Mecanismul flexibil de răspuns în situații de urgență („asistență de urgență”) administrat de
Comisie în cadrul gestiunii directe este considerat un instrument deosebit de eficace pentru a răspunde
nevoilor neprevăzute. În acest context, o prioritate importantă a fost realizarea unei alinieri mai
strânse a FAMI la obiectivele de politică și la nevoile operaționale specifice pentru a sprijini în mod
eficace soluțiile propuse la criza refugiaților și pentru a consolida sinergiile și complementaritatea
dintre FAMI și alte instrumente de finanțare din partea UE (în special fondurile structurale și de
investiții europene, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și instrumentele UE pentru ajutor
umanitar).
Raportarea cu privire la performanța fondului, pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, se face la
intervale regulate și la două niveluri: primul nivel constă în monitorizarea datelor, pe care statele
membre le colectează și le prezintă Comisiei în cadrul rapoartelor anuale de implementare. Aceste
date vizează indicatorii prevăzuți în Regulamentul de instituire a FAMI (Regulamentul 516/2014). Al
doilea nivel de raportare cu privire la performanță îl reprezintă evaluările. Regulamentele existente
impun statelor membre și Comisiei să efectueze evaluări intermediare și evaluări ex post. Fiecare
dintre aceste două seturi de date urmărește un alt obiectiv. În vreme ce datele de monitorizare oferă o
imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a fondului,
evaluările analizează impactul sprijinului. Evaluarea ex post a Comisiei va analiza cu precădere
impactul asupra gestionării eficace a fluxurilor de migrație în Uniune, dezvoltarea sistemului
european comun de azil și tratamentul echitabil și egal al resortisanților țărilor terțe. Evaluarea
intermediară a fost finalizată în iunie 2018. Ca urmare a adoptării cu întârziere a regulamentelor, ceea
ce a dus la inițierea cu întârziere a punerii în aplicare a programului, evaluarea intermediară a furnizat
doar o primă evaluare a punerii rapide în aplicare a fondului pentru azil, migrație și integrare.
Evaluarea ex post a Comisiei, care este prevăzută pentru sfârșitul lunii iunie 2024, va pune la
dispoziție o analiză mult mai cuprinzătoare a performanței FAMI.
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)
5.10 Fondul pentru azil, migrație și integrare asigură mijloacele financiare necesare pentru a promova
o agendă cuprinzătoare a UE privind migrația într-un context volatil și o situație dificilă a migrației în
perioada 2014-2019.
Figura 5.3 – Punerea în aplicare a programului va dura până la sfârșitul anului 2022, după care
Comisia va realiza evaluarea finală a performanțelor FAMI în raport cu obiectivele. Articolul 57 din
Regulamentul (UE) nr. 514/2014 prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei evaluarea
ex post până în decembrie 2023. Pe baza acestor rapoarte, Comisia prezintă evaluarea ex post până la
data de 30 iunie 2024.
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Figura 5.4 – Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de
program sunt relevanți pentru obiectivele programului.
Stabilirea obiectivelor la începutul perioadei CFM prezintă riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, atingerea țintelor să se simplifice ori să se complice. Acest fapt ar putea avea ca
explicație factori care țin de responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și
organizații, sau factori externi.
Indicatorii în sine nu reflectă în mod necesar atingerea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator este (sau nu este) pe drumul cel bun în direcția atingerii țintei sale
nu înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu este) pe drumul cel bun către atingerea
obiectivelor.
Datele privind indicatorii ar trebui să fie întotdeauna analizate împreună cu alte informații cantitative
și calitative pentru a evalua performanța programului.
5.14 Nici Regulamentul nr. 516/2014, nici anexa IV la Regulamentul nr. 516/2014 de stabilire a
indicatorilor comuni, nu clasifică indicatorii drept indicatori de realizare sau de rezultat.
5.15 Întrucât indicatorii sunt utilizați pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește
punerea în aplicare a programelor naționale, obiectivele sunt stabilite la începutul perioadei de
programare și sunt, în general, ajustate în plus sau în minus, atunci când se alocă finanțare
suplimentară programelor naționale. Depășirea obiectivelor reflectă, în sine, potențialul de continuare
a creșterii eficienței.
5.16 Auditul de urmărire subsecventă IAS 2020 a concluzionat că „recomandarea a fost pusă în
aplicare în mod adecvat și eficient”.
5.17 Obiectivele sunt stabilite de statele membre în cadrul programelor lor naționale la începutul
perioadei de programare și sunt ajustate atunci când se alocă finanțare suplimentară programelor
naționale.
În ceea ce privește evaluarea nevoilor:
-

fiecare program analizează nevoile corespunzătoare diverselor domenii care fac obiectul
programului (secțiunea 2 din programele aprobate). Aceste nevoi constituie baza pentru stabilirea
alocării finanțării și, în consecință, a nivelului obiectivelor. Prin urmare, obiectivele stabilite de
statele membre și aprobate de Comisie sunt considerate informații relevante pentru evaluarea
progreselor înregistrate în cadrul FAMI.

-

Evaluarea intermediară a concluzionat că intervențiile sprijinite de FAMI corespund nevoilor
identificate de statele membre (a se vedea punctul 5.20 și textul din caseta 5.1).

Statele membre nu au nicio obligație legală de a colecta și de a raporta informații de ordin cantitativ
cu privire la nevoile lor în ansamblu. Aceasta este în conformitate cu angajamentul asumat de cele
trei instituții în cadrul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, și anume acela de a
include în legislație, după caz, cerințe în materie de raportare, monitorizare și evaluare, evitând
totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special la nivelul statelor membre.
5.18 – Toate cererile EMAS depuse sunt evaluate în conformitate cu Regulamentul financiar, pe baza
mai multor criterii; inclusiv dacă obiectivul general (impactul preconizat) și răspunsul la asistența de
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urgență sunt aliniate la obiectivele de politică și ale fondului și dacă obiectivele specifice stabilite
(rezultatele preconizate) contribuie la îndeplinirea obiectivului general. Pentru fiecare obiectiv
specific sunt definiți indicatori adecvați pentru măsurarea progresului înregistrat, printre care: unitatea
de măsură, valoarea de referință și valoarea-țintă, care sunt monitorizate pe parcursul punerii în
aplicare a acordului de grant în scopul de a asigura efectuarea cheltuielilor conform planificării. Pe
parcursul punerii în aplicare a asistenței EMAS, Comisia monitorizează performanța în ceea ce
privește utilizarea eficace și eficientă a fondurilor UE, asigurând complementaritatea cu alte fonduri și
acțiuni ale UE. Datele privind indicatorii ar trebui să fie întotdeauna analizate împreună cu alte
informații cantitative și calitative pentru a evalua performanța programului.
În ceea ce privește viitorul FAM (Fondul pentru azil și migrație), ca urmare a recomandării CCE și cu
condiția adoptării regulamentelor aplicabile CFM 2021-2027, Comisia va elabora criterii de alocare a
fondurilor EMAS până la 30 iunie 2021.
5.19 Nu sunt disponibile anual informații privind economia și eficiența programelor. Aceste aspecte
sunt generate în mare măsură pe fondul cadrului de reglementare și, în general, sunt analizate pe
termen mai lung.
O evaluare mai cuprinzătoare a performanței programelor de cheltuieli se realizează în contextul
evaluărilor, utilizând toate informațiile calitative și cantitative disponibile. Informațiile privind
eficiența sunt colectate în cadrul evaluărilor. Regulamentul (UE) nr. 514/2014 prevede realizarea a
două evaluări cu privire la FAMI: o evaluare intermediară în 2017 și o evaluare ex post la sfârșitul
programului.
Rezultatele evaluării intermediare din 2017 au fost descrise în fișele de program care însoțesc
proiectul de buget pentru 2020.
Statele membre vor prezenta un raport de evaluare ex post cu privire la rezultatele acțiunilor din
programele naționale până la 31 decembrie 2023, iar Comisia va prezenta un raport de evaluare
ex post privind efectele temeiurilor juridice până la 30 iunie 2024. Evaluarea ex post a Comisiei va
evalua, de asemenea, impactul regulamentelor specifice privind dezvoltarea spațiului de libertate,
securitate și justiție în ceea ce privește contribuția acestora la un set selecționat de obiective.
5.20 În ansamblu, fondul a generat o valoare adăugată europeană semnificativă, în pofida dimensiunii
relativ reduse a fondurilor în comparație cu provocările majore determinate de criza migrației.
5.23 Prima liniuță – FAMI asigură un nivel relativ limitat de finanțare în acest domeniu, în comparație
cu nevoile generale ale statelor membre. Este evident faptul că fondul nu va acoperi nevoile în
proporție de 100 %. Cu toate acestea, FAMI poate asigura o contribuție pozitivă.
Nevoile, pe care statele membre intenționează să le abordeze cu ajutorul fondului, sunt prevăzute în
programul național (secțiunea 2) la începutul perioadei de programare.
Evaluarea intermediară a concluzionat că intervențiile sprijinite de FAMI corespund nevoilor
identificate de statele membre (a se vedea punctul 5.20 și textul din caseta 5.1).
În plus, evaluarea ex post va analiza dacă efectele acțiunilor finanțate de FAMI în cadrul programelor
naționale au contribuit într-adevăr la abordarea nevoilor respective.
A doua liniuță – A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 5.15.
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5.24 Sprijinul acordat prin intermediul FAMI a avut o contribuție hotărâtoare la dezvoltarea
programelor și a activităților de relocare de către marea majoritate a statelor membre. Începând din
2015, numărul relocărilor în UE a crescut constant. În ciuda faptului că pandemia de COVID-19 a
blocat temporar relocările, deși operațiunile de relocare s-au reluat lent în unele state membre de la
sfârșitul verii, în ansamblu, Comisia consideră că, date fiind cele peste 60 000 de relocări efectuate
până în 2019, această politică poate fi considerată un succes pe care Comisia se va sprijini în viitor.
5.25 FAMI poate contribui la convergența ratelor de recunoaștere prin consolidarea cooperării între
statele membre. Cu toate acestea, tratarea cererilor de azil rămâne o chestiune politică ce nu poate fi
întotdeauna remediată doar prin finanțare.
5.26 Potrivit Raportului privind situația azilului elaborat de EASO în 2020, nu există întârzieri majore
în ceea ce privește prelucrarea cererilor de azil la nivelul tuturor statelor membre. Raportul constată o
scădere a stocului de dosare nesoluționate în Germania și un număr considerabil și în creștere de
cauze pendinte înregistrat în Belgia, Grecia, Franța și Spania.
La data de 23 septembrie 2020, Comisia a adoptat noul Pact privind migrația și azilul, în urma unor
consultări intense cu Parlamentul European, cu statele membre și cu diverse părți interesate. Pactul
acoperă toate elementele diferite necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare în domeniul
migrației.
Acesta propune proceduri mai eficiente și mai rapide prin introducerea unei proceduri integrate la
frontieră, care include o verificare premergătoare intrării, ce implică stabilirea identității tuturor
persoanelor care trec fără permisiune frontierele externe ale UE sau care au fost debarcate în urma
unor acțiuni de căutare și salvare. Această procedură va presupune, de asemenea, efectuarea de
controale privind sănătatea și securitatea, prelevarea amprentelor digitale și înregistrarea în baza de
date Eurodac. În urma verificării premergătoare intrării, persoanele pot fi direcționate către procedura
adecvată: fie procedura la frontieră pentru anumite categorii de solicitanți, fie procedura obișnuită de
azil. În cadrul acestei proceduri la frontieră se vor lua decizii prompte în materie de azil sau returnare.
5.27 Comisia prezintă în continuare acțiunile întreprinse de la publicarea raportului CCE 24/2019 cu
un an în urmă:
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-

EASO a majorat substanțial sprijinul acordat Greciei prin intermediul Planului operațional semnat
între EASO și Grecia în decembrie 2019. Pe baza acestui plan, agenția își extinde deja prezența
operațională în sprijinul autorităților elene. Personalul EASO detașat se va dubla, de la
aproximativ 500 la peste 1 000 în cursul anului 2020. Acesta va depune eforturi pentru a sprijini
Serviciul elen pentru azil, unitatea „Dublin”, Serviciul de primire și identificare și Autoritatea de
apel la nivel național.

-

La 28 ianuarie 2020, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și guvernul elen au semnat
un acord de sediu pentru găzduirea biroului operațional al EASO în Grecia. Acordul de găzduire
oferă claritate juridică și administrativă statutului EASO în Grecia, permițând agenției să sprijine
într-o mai mare măsură autoritățile elene de azil și de primire.

-

Comisia acordă deja Greciei asistență EMAS în scopul de a sprijini Serviciul elen pentru azil (în
calitate de beneficiar) în vederea abordării cauzelor nesoluționate în materie de azil și a altor
activități menite să asigure o procedură echitabilă și eficientă în materie de azil în Grecia. În
contextul celui mai recent plan operațional, EASO sprijină, de asemenea, operațiunile derulate de
Serviciul elen pentru azil.
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-

Programul național elen pentru FAMI (gestiune partajată) furnizează sprijin și în ceea ce privește
activitățile și funcționarea Serviciului elen pentru azil.

-

În ceea ce privește Italia, Comisia și-a exprimat îngrijorarea față de autoritatea responsabilă FAMI
în privința capacității de a prelucra numărul mare de recursuri și a invitat-o să ia legătura cu
Ministerul Justiției pentru a analiza modalități de asigurare a unui sprijin financiar pe termen lung
în materie de interpretare în etapa recursului. În cadrul Comitetului de monitorizare a programului
național FAMI, care a avut loc la 9 decembrie 2019, autoritatea responsabilă FAMI a informat
Comisia că a primit în mod favorabil recomandarea noastră și că va acționa în consecință
împreună cu Ministerul Justiției.

-

Ca o observație, potrivit datelor Eurostat, numărul cauzelor pendinte a scăzut în Grecia în
perioada martie-iulie 2020: de la 112 370 la sfârșitul lunii februarie 2020 la 83 325 la sfârșitul
lunii iulie 2020 (cele mai recente date disponibile). Acest lucru este probabil legat de COVID-19.
În plus, numărul cauzelor pendinte a scăzut semnificativ în Italia în ultimii 2 ani: de la 152 420 la
sfârșitul anului 2017 la 47 020 la sfârșitul anului 2019).

5.28 În ceea ce privește integrarea, în cadrul noului Pact privind migrația și azilul[1], Comisia și-a
anunțat intenția de a adopta un nou Plan de acțiune privind integrarea și incluziunea până la sfârșitul
anului 2020, în cadrul căruia se vor oferi orientări strategice și se vor stabili acțiuni concrete pentru a
promova incluziunea migranților și coeziunea socială mai amplă.
[1] Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migrația și azilul COM/2020/609.
5.30 A doua liniuță – Deși integrarea este o chestiune complexă, în care numeroase elemente
influențează rezultatele integrării resortisanților țărilor terțe, prin intermediul FAMI, Comisia a
sprijinit o abordare holistică a integrării, luând în considerare o varietate de aspecte care pot avea un
impact asupra procesului de integrare. Sprijinul oferit de FAMI a depășit cursurile de limbă și de
cultură civică și a abordat, de asemenea, aspecte legate de participarea activă în societate și accesul la
servicii care pot avea un impact asupra integrării pe termen lung a resortisanților țărilor terțe.
Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze că integrarea, chiar și pe termen scurt, este dificil de
realizat în absența cursurilor de limbă și de cultură civică.
A treia liniuță – Contribuția FAMI la acest indicator este foarte limitată, tot din perspectiva bugetului
general al UE. Cea mai mare parte a finanțării legate de capacitatea de inserție profesională provine
din Fondul social european. Temeiul juridic al FAMI permite doar măsuri pregătitoare înainte de
intrarea pe piața forței de muncă. Astfel, evoluția indicatorului de performanță care vizează
resortisanții țărilor terțe pe piața forței de muncă depinde de mulți alți factori, pe lângă contribuția
FAMI la integrarea resortisanților țărilor terțe; în special, evoluția în ansamblu a situației economice.
Legătura dintre cele două trebuie analizată ținând seama de acest aspect.
5.31 Planul de acțiune al Comisiei din 2016 a cuprins acțiuni care să fie puse în aplicare doar de
Comisie și nu de statele membre. Acesta a inclus încurajări fără caracter obligatoriu de concentrare
asupra anumitor domenii. Evaluarea de către Comisie a realizărilor Planului de acțiune este în curs de
desfășurare.
5.32 Comisia monitorizează transpunerea corespunzătoare a directivelor și aplicarea lor concretă,
inclusiv prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pentru unele dintre aspectele sale,
transpunerea cadrului UE privind migrația legală poate fi diferită de la un stat membru la altul din
cauza existenței mai multor clauze „facultative”.
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5.33 Faptul că actualul cadru privind migrația legală a avut un impact limitat asupra provocărilor
globale legate de migrație cu care se confruntă Europa depășește domeniul de aplicare al FAMI. Nu
numai că fondul dispune de resurse financiare relativ limitate; elaborarea unei politici cuprinzătoare în
domeniul imigrației este în primul rând o decizie politică și numai ulterior necesită sprijin financiar.
În plus, rezultatele verificării adecvării din 2019 în ceea ce privește impactul cadrului UE privind
migrația legală sunt mai pozitive. Principala constatare a fost aceea că, în ansamblu și în pofida unor
deficiențe, directivele privind migrația legală au generat efecte pozitive care nu ar fi fost realizate de
statele membre acționând pe cont propriu. Toate părțile interesate, inclusiv statele membre, au
confirmat valoarea adăugată europeană permanentă a unui cadru juridic comun al UE în domeniul
migrației legale. Principalele efecte pozitive identificate în urma evaluării sunt:






un grad de armonizare a condițiilor, a procedurilor și a drepturilor, contribuind la crearea unor
condiții de concurență echitabile între statele membre;
simplificarea procedurilor administrative;
îmbunătățirea securității juridice și a predictibilității pentru resortisanții țărilor terțe, angajatori și
administrații;
o mai bună recunoaștere a drepturilor resortisanților țărilor terțe (și anume dreptul la egalitate de
tratament în raport cu resortisanții într-o serie de domenii importante, cum ar fi condițiile de
muncă, accesul la educație și prestațiile de asigurări sociale, precum și drepturile procedurale);
îmbunătățirea mobilității intra-UE pentru anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe (de
exemplu, persoane transferate în cadrul aceleiași companii, cercetători și studenți)

5.34 După cum s-a anunțat la 23 septembrie 2020 în Pactul privind migrația și azilul, Comisia a
invitat colegiuitorii să încheie rapid negocierile referitoare la Directiva privind cartea albastră a UE.
5.35 Pentru a genera mai multe rezultate măsurabile în ceea ce privește returnarea migranților în
situație neregulamentară, Comisia a adoptat, în martie 2017, un Plan de acțiune reînnoit privind
returnarea și o recomandare a Comisiei cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în
aplicare a Directivei privind returnarea, pentru a se asigura că UE dispune de mijloacele necesare
pentru a răspunde noilor provocări. În plus, la 12 septembrie 2018, Comisia a prezentat o propunere
de revizuire a Directivei privind returnarea (reformare), care include o serie de modificări specifice,
fără a afecta domeniul de aplicare al Directivei inițiale privind returnarea. Directiva privind returnarea
în formă revizuită vizează maximizarea eficacității regimului UE în materie de returnare și asigurarea
unei aplicări mai coerente a acestuia la nivelul statelor membre, garantând, totodată, drepturile
fundamentale și principiul nereturnării.
Propunerea modificată de regulament privind procedurile de azil, adoptată la 23 septembrie 2020 ca
parte a noului Pact privind migrația și azilul, urmează această direcție în măsura în care consolidează
cadrul juridic, operațional și instituțional al sistemului UE în materie de returnare și elimină lacunele
existente în materie de azil. Prin urmare, aceasta constituie o nouă inițiativă privind crearea unui
sistem european comun și eficace în materie de returnare, a cărui piatră de temelie va rămâne
propunerea de directivă reformată privind returnarea.
Comisia a recomandat întotdeauna statelor membre returnarea voluntară ca opțiune preferată, fiind
atât mai demnă, cât și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. După cum s-a anunțat în noul
Pact privind migrația și azilul, Comisia va prezenta anul viitor o strategie specifică privind returnările
voluntare și reintegrarea.
5.38 În pofida tuturor proiectelor și inițiativelor Comisiei, ale statelor membre și ale Agenției
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) din ultimii ani, numărul absolut al
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returnărilor efective continuă să scadă, deși numărul migranților obligați să părăsească teritoriul
crește, chiar dacă într-un ritm lent.
În contextul crizei provocate de coronavirus, Comisia a colaborat cu statele membre și cu țările terțe
pentru a se asigura că măsurile de precauție adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 pentru
persoanele returnate și personalul implicat sunt pe deplin respectate și că procedurile de returnare ar
putea continua cât mai mult posibil. Promovarea returnărilor voluntare a fost abordată cu prioritate.
La 16 aprilie 2020, Comisia a prezentat statelor membre orientări referitoare la punerea în aplicare a
normelor UE privind procedurile de returnare în contextul pandemiei de coronavirus. Aceasta vine în
întâmpinarea solicitărilor din partea statelor membre de furnizare a orientărilor cu privire la
modalitățile de asigurare a continuității procedurilor și a respectării drepturilor fundamentale, precum
și a Cartei UE.
Este esențial ca dublul obiectiv al directivei să fie îndeplinit, și anume îmbunătățirea eficacității
procedurilor naționale și asigurarea protecției drepturilor migranților.
Noul Pact privind migrația și azilul urmează această direcție și introduce noi inițiative privind crearea
unui sistem european comun și eficace în materie de returnare, care să consolideze cadrul juridic,
operațional și instituțional al sistemului UE în domeniul returnării și care să elimine lacunele existente
în materie de azil. Propunerea de directivă reformată privind returnarea va rămâne piatra de temelie a
acestui cadru, împreună cu noua propunere de modificare a propunerii din 2016 de Regulament
privind procedurile de azil.
5.39 FAMI a contribuit la punerea în aplicare a strategiilor de returnare, oferind statelor membre
asistența necesară în diverse domenii ale politicii în materie de returnare: de la creșterea capacității de
luare în custodie publică, îmbunătățirea condițiilor sale și asigurarea punerii în aplicare a măsurilor de
salvgardare (de exemplu, asistență juridică gratuită), până la acoperirea costurilor operațiunilor de
returnare în cazurile în care Frontex nu a putut oferi sprijin sau dacă asistența respectivă nu a fost
considerată necesară de către statele membre.
5.41 Comisia ar dori să sublinieze și faptul că sprijinul operațional oferit de Frontex statelor membre
și programele naționale FAMI susțin activitățile de returnare forțată, dar în mod complementar:



Frontex asigură complementaritatea și coordonarea cu sprijinul pentru returnare finanțat prin
FAMI, punând la dispoziția statelor membre și a Comisiei Europene un catalog de servicii
disponibile în domeniul returnării.
A fost propusă o abordare și mai coordonată pentru activitățile legate de returnare în cadrul
viitorului instrument financiar al UE (FAM).

Posibilitatea de a organiza operațiuni de returnare finanțate prin programe naționale FAMI oferă
statelor membre flexibilitatea necesară pentru a efectua returnări atunci când și acolo unde agenția nu
poate asigura sprijin sau atunci când statele membre consideră că nu este necesară implicarea agenției.
5.42 La data de 23 septembrie 2020, Comisia a adoptat noul Pact privind migrația și azilul, în urma
unor consultări intense cu Parlamentul European, cu statele membre și cu diverse părți interesate.
Pactul acoperă toate elementele diferite necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare în
domeniul migrației.
Pe lângă propunerea unor proceduri mai eficiente și mai rapide, menționate în observațiile Comisiei la
punctul 5.26, pactul are la bază principiul partajării echitabile a responsabilității și solidaritatea.
Statele membre trebuie să contribuie la solidaritate. Pactul are în vedere diferitele situații cu care se
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confruntă statele membre și presiunea fluctuantă exercitată de migrație, propunând un sistem de
contribuții flexibile din partea statelor membre. Aceste contribuții pot varia de la transferul
solicitanților de azil din țara de primă intrare la asumarea responsabilității pentru returnarea
persoanelor care nu au drept de ședere sau la diverse forme de sprijin operațional.
Pactul constă în parteneriate adaptate și reciproc avantajoase cu țările terțe. Acestea vor contribui la
abordarea provocărilor comune, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, și la dezvoltarea căilor de
migrație legală și vor aborda chestiunea punerii în aplicare cu eficacitate a acordurilor și a
mecanismelor de readmisie.
5.43 Comisia ar dori să sublinieze faptul că eficacitatea relocării, a hotspoturilor și a politicilor în
materie de azil a depins de decizii politice/criterii de eligibilitate.
Principalul beneficiu al FAMI la nivelul UE decurge din dimensiunea transnațională a anumitor
acțiuni, dar și din beneficiul solidarității la nivelul UE, susținut în special de asistența de urgență și de
mecanismele de transfer și relocare.
În ceea ce privește transferurile, a se vedea răspunsurile Comisiei (în special punctele 33-48) la
Raportul special al CCE nr. 24/2019 „Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se
accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate” [COM(2019) 592 final].
Prima liniuță – Acest factor este legat de deciziile politice/criteriile de eligibilitate și nu poate fi
asociat cu eficacitatea fondului ca atare.
A doua liniuță – A se vedea răspunsul Comisiei la primul punct marcator de mai sus.
A treia liniuță – Comisia ar dori să reamintească faptul că transferurile depind de deciziile adoptate de
statele membre și, în ceea ce privește mecanismul pentru 2015, de criteriile de eligibilitate
corespunzătoare mecanismului. Numărul transferurilor ar putea fi utilizat în mod benefic în cadrul
unei analize calitative a efectelor FAMI, însă nu ar trebui să fie utilizat în mod direct pentru a evalua
eficacitatea fondului, dat fiind că fondul în sine nu a limitat transferurile.
Astfel cum a menționat Comisia în răspunsul său oficial la raportul CCE nr. 24/2019, mecanismele de
transfer au reușit să reducă presiunea asupra sistemelor de azil din Italia și Grecia cu o proporție
semnificativă a cererilor persoanelor care au o nevoie clară de protecție (reducând astfel și presiunea
pe termen lung asociată integrării).
A patra liniuță – Deși voluntară și ad-hoc, finanțarea din partea UE a avut un rol esențial în sprijinirea
transferurilor ca urmare a debarcărilor și a oferit un stimulent important pentru sprijinirea statelor
membre aflate sub presiune.
În 2018, colegiuitorii au convenit să realoce fondurile rămase neutilizate din mecanismele temporare
de transfer către alte priorități în materie de migrație. Prin revizuirea programelor naționale în 2019,
această finanțare a fost realocată, în special, transferurilor voluntare (26 milioane EUR) și relocărilor
(116 milioane EUR), printre alte priorități-cheie în domeniul migrației.
5.44 Fonduri suficiente din FAMI au fost puse la dispoziția statelor membre în vederea transferurilor,
însă acestea nu au avut loc în măsura prevăzută. Aceasta nu poate fi pusă pe seama funcționării
FAMI, ci pe faptul că nu au fost solicitate transferuri de către statele membre.
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CONCLUZII
5.45 Începând din 2015, au fost mobilizate fonduri suplimentare substanțiale din FAMI pentru a
răspunde crizei migrației, în special pentru a sprijini statele membre din prima linie. Sprijinul FAMI
trebuie analizat pe fondul unui context politic extrem de dificil și sensibil, caracterizat de o mare
diversitate a situațiilor și nevoilor la nivelul statelor membre. Există limite clare în ceea ce privește
posibilele contribuții ale fondului într-un astfel de peisaj politic și în condițiile unui volum relativ
limitat de finanțare disponibilă, într-un context marcat de provocările în domeniu.
FAMI își îndeplinește obiectivele luând în considerare situația volatilă și problematică a migrației.
5.46 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 5.16 referitor la punerea în aplicare în mod adecvat și
eficient a recomandării în materie de audit.
Comisia a furnizat la punctul 5.18 informațiile detaliate privind performanța disponibile pentru
EMAS, în ciuda faptului că nu a elaborat un cadru de monitorizare a performanței.
Pe parcursul punerii în aplicare a asistenței EMAS, Comisia monitorizează performanța în ceea ce
privește utilizarea eficace și eficientă a fondurilor UE, asigurând complementaritatea cu alte fonduri și
acțiuni ale UE.
În ceea ce privește viitorul FAM (Fondul pentru azil și migrație), ca urmare a recomandării CCE și cu
condiția adoptării regulamentelor aplicabile CFM 2021-2027, Comisia va elabora criterii de alocare a
fondurilor EMAS până la 30 iunie 2021.
5.47 Orice deficiențe în ceea ce privește indicatorii de impact ar putea fi atribuite mai degrabă punerii
în aplicare a obiectivelor politice, decât funcționării fondului.
Influența contextului politic asupra indicatorilor este recunoscută la punctul 5.10.
Pe lângă acestea, informații privind eficiența sunt colectate în cadrul evaluărilor. Regulamentul (UE)
nr. 514/2014 prevede realizarea a două evaluări cu privire la FAMI: o evaluare intermediară în 2017 și
o evaluare ex post la sfârșitul programului.
Datele privind indicatorii furnizate de statele membre sugerează faptul că, în ansamblu, progrese
semnificative sunt înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul programelor
naționale.
5.48 FAMI a oferit sprijin financiar substanțial pentru relocarea refugiaților, ceea ce a permis statelor
membre să își dezvolte capacitățile de relocare. Aceasta s-a tradus printr-o creștere constantă a
angajamentelor de relocare începând cu 2014. Obiectivul stabilit de Comisie este pe cale de a fi
îndeplinit, iar activitățile de relocare sunt în curs de desfășurare. Prin urmare, obiectivul nu a fost încă
îndeplinit.
5.49 Evoluția indicatorului de performanță care vizează resortisanții țărilor terțe pe piața forței de
muncă depinde de mulți alți factori, de exemplu evoluția în ansamblu a situației economice, pe lângă
contribuția FAMI, care abordează măsurile pregătitoare înainte de intrarea pe piața forței de muncă.
Comisia dorește să sublinieze faptul că principalul obiectiv al FAMI nu este integrarea lucrătorilor cu
înaltă calificare. În termeni generali, este adevărată afirmația potrivit căreia normele UE actuale
privind migrația legală, inclusiv în ceea ce privește atragerea lucrătorilor cu înaltă calificare, ar trebui
să fie îmbunătățite. Aceasta este ceea ce Comisia a propus în 2016 odată cu reforma cărții albastre
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privind lucrătorii cu înaltă calificare, care face încă obiectul negocierilor. În cele din urmă, după cum
s-a anunțat în Pactul privind migrația și azilul, Comisia a invitat colegiuitorii să încheie rapid
negocierile referitoare la Directiva privind cartea albastră a UE. De asemenea, Comisia a lansat o
consultare publică privind migrația legală și a anunțat unele măsuri de îmbunătățire a cadrului actual
(în afară de migranții cu înaltă calificare).
5.50 Motivele care stau la baza eficacității scăzute a returnărilor nu sunt direct legate de performanța
FAMI, deși cheltuielile efectuate din fond pot contribui la atingerea valorii-țintă respective.
Pactul privind migrația și azilul va introduce noi inițiative privind crearea unui sistem european
comun și eficace în materie de returnare, care să consolideze cadrul juridic, operațional și instituțional
al sistemului UE în domeniul returnării și care să elimine lacunele existente în materie de azil.
Propunerea de directivă reformată privind returnarea va rămâne piatra de temelie a acestui cadru,
împreună cu propunerea modificată pentru un Regulament privind procedurile de azil.
Mecanismele de transfer din septembrie 2015 au reușit să reducă presiunea asupra sistemelor de azil
din Italia și Grecia cu o proporție semnificativă a cererilor persoanelor care au o nevoie clară de
protecție (reducând astfel și presiunea pe termen lung asociată integrării). 96 % (34 700) din numărul
total de migranți eligibili care solicită transferul în cadrul mecanismelor din 2015 au fost efectiv
transferați. Fondurile rămase neutilizate din mecanismele temporare de transfer au fost realocate către
alte priorități în materie de migrație.
Finanțarea din partea UE a avut un rol esențial în sprijinirea transferurilor ca urmare a debarcărilor și
a oferit un stimulent important pentru sprijinirea statelor membre aflate sub presiune.
În ceea ce privește transferurile, a se vedea, de asemenea, răspunsurile Comisiei (în special
punctele 33-48) la Raportul special al CCE nr. 24/2019 „Azilul, transferul și returnarea migranților:
este momentul să se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate”
[COM(2019) 592 final].
În cele din urmă, odată cu noul Pact privind migrația și azilul, Comisia a propus un mecanism de
solidaritate pentru situațiile de presiune exercitată de migrație și pentru a aborda caracteristicile
specifice ale debarcărilor în urma operațiunilor de căutare și salvare bazate pe contribuții obligatorii,
printre care se numără și transferul. Sprijinul acordat de la bugetul UE pentru un astfel de transfer va
fi un element esențial în vederea sprijinirii acestor transferuri.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI UE - SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2019
CAPITOLUL 6 „EUROPA ÎN LUME”
INTRODUCERE
Instrumentul european de vecinătate (IEV) și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)
sprijină în mod eficient punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a Agendei de
acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare și a Acordului de la Paris privind
schimbările climatice, atât la nivel mondial, cât și direct cu țările partenere. Sprijinul financiar al UE a
contribuit la îmbunătățirea vieții a milioane de oameni din întreaga lume, combate inegalitatea și
sprijină creșterea echitabilă și durabilă și societățile din întreaga lumea, favorizând astfel dezvoltarea
umană și permițându-le tinerilor să își valorifice potențialul.
Acest lucru arată că Comisia și-a îmbunătățit în mod continuu abordarea în ceea ce privește evaluarea
performanței instrumentelor externe, atât la nivel de program, cât și la nivel de intervenție, precum și
raportarea cu privire la progresele realizate. IEV înregistrează progrese în ceea ce privește atingerea
obiectivelor sale, în special cu privire la numărul de parteneriate de mobilitate în vigoare, pentru care
obiectivele de etapă au fost atinse, iar performanța este conformă planificării. Performanța
instrumentelor este măsurată prin folosirea a diferite unelte, inclusiv indicatori și evaluarea
performanței din fișele de program ale proiectului de buget 1, monitorizare axată pe rezultate și
indicatori incluși în raportul anual privind punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii Europene
pentru acțiuni financiare externe 2, precum și evaluări la nivel de proiect/program și la nivel de
strategie 3. S-au înregistrat, de asemenea, progrese semnificative în anumite domenii principale ale
ICD, în special cele legate de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) pentru accesul fetelor la
educație și reducerea prevalenței malnutriției în rândul copiilor sub 5 ani. Cu toate acestea, Comisia
recunoaște că trebuie luate măsuri suplimentare pentru ca măsurarea performanței să fie consolidată în
așa fel încât să țină seama, într-o măsură mai mare, de obiectivele globale de politică ale ICD
(eradicarea sărăciei în vederea sprijinirii dezvoltării durabile, sprijinirea drepturilor omului și a bunei
guvernanțe). Pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare
internațională (NDICI), programul care succedă ICD și IEV, Comisia a propus o nouă combinație de
indicatori de impact și de rezultat/realizare, pentru a reflecta cu mai multă precizie evaluarea
performanței în domenii principale de intervenție în vederea atingerii obiectivelor sale. Comisia
publică informații cuprinzătoare cu privire la performanță prin intermediul raportului anual privind
punerea în aplicare a instrumentelor UE pentru finanțarea acțiunilor externe. Comisia publică, de
asemenea, un raport privind rezultatele obținute în legătură cu îndeplinirea de către UE a
angajamentelor asumate la nivel mondial, pe baza indicatorilor cadrului UE privind rezultatele
dezvoltării și cooperării internaționale.
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Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)
Figura 6.4 - Comisia consideră că, în general, toți indicatorii de performanță incluși în fișele de
program sunt relevanți pentru obiectivele programului.
Stabilirea obiectivelor la începutul perioadei CFM comportă riscul inerent ca, pe durata de viață a
programului, obiectivele să devină mai ușor sau mai dificil de atins. Acest lucru ar putea fi cauzat de
factori aflați sub responsabilitatea Comisiei, a statelor membre, a altor parteneri și organizații sau de
factori externi.
Indicatorii în sine nu reflectă neapărat realizarea obiectivelor programului.
Prin urmare, faptul că un indicator se află (sau nu) pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivul nu
înseamnă neapărat că programul în sine este (sau nu) pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele.
Datele privind indicatorii ar trebui întotdeauna analizate împreună cu alte informații cantitative și
calitative pentru a evalua performanța programului.
6.12 În temeiul Regulamentului financiar, Comisia are obligația de a prezenta în fișele de program un
raport cu privire la toți indicatorii stabiliți în temeiurile juridice ale programelor de cheltuieli, astfel
cum au fost conveniți de Parlamentul European și de Consiliu pe baza propunerilor formulate de
Comisie.
Alegerea indicatorilor de impact reflectă caracterul ambițios al obiectivelor ICD. Raportul anual
privind punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii Europene pentru finanțarea acțiunii externe
include, din 2015, un capitol privind rezultatele obținute, care se bazează pe indicatorii cadrului UE
privind rezultatele obținute, care include mai mulți indicatori de realizare și de rezultat. Din punct de
vedere conceptual, cadrul UE privind rezultatele obținute oferă o viziune coerentă atât a contextului,
cât și a rezultatelor intervențiilor specifice. Indicatorii la nivel de realizare oferă o legătură mai directă
cu intervențiile UE, în timp ce indicatorii la nivel de rezultat și de impact oferă o indicație mult mai
puternică a obiectivelor de politică. Având în vedere natura colaborativă a cooperării pentru
dezvoltare, Comisia aplică o abordare bazată pe contribuții pentru evaluarea performanței. Urmarea
unei abordări bazate pe atribuire ar necesita o creștere substanțială a investițiilor actuale în raportare și
ar genera un risc important în materie de eficiență.
6.13 Comisia a depus eforturi continue de-a lungul anilor pentru a obține finanțare suplimentară din
partea donatorilor pentru fondurile fiduciare ale UE.
De la început, Fondul fiduciar de urgență pentru Africa a obținut un nivel substanțial de resurse din
partea statelor membre ale UE și a altor donatori, în valoare totală de 619 milioane EUR (la
30 septembrie 2020), ceea ce reprezintă 12,4 % din resursele totale ale Fondului fiduciar. Fiecare stat
membru al UE, precum și Regatul Unit, Elveția și Norvegia au contribuit la Fondul fiduciar de
urgență pentru Africa. De la crearea sa, Fondul fiduciar Bêkou și-a mărit resursele financiare de
aproape cinci ori, ajungând la angajamente în valoare de 308 de milioane EUR (la 30 septembrie 2020).
Aproape 30 % din aceste fonduri provin de la statele membre (și din Elveția). În plus, expertiza și
experiența donatorilor au fost mobilizate în mod regulat de către Fondul fiduciar de urgență pentru
Africa prin identificarea, dezvoltarea și punerea în aplicare în comun a programelor. Fondul fiduciar
Bêkou a depus, de asemenea, eforturi pentru consolidarea dialogului și a coordonării dintre donatorii
activi în Republica Centrafricană.
6.15 Comisia se angajează să asigure coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Propunerea Comisiei
de regulament de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare
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internațională [a se vedea COM (2018) 460 final] confirmă intenția Comisiei de a asigura coerența,
consecvența și complementaritatea (inclusiv coerența politicilor pentru dezvoltare).
6.16 Comisia se străduiește să abordeze constatările CCE și ia măsuri pentru punerea în aplicare a
recomandărilor. Angajamentul Comisiei de a pune în aplicare recomandările CCE privind acțiunea
externă a UE este demonstrat de rezultatele acțiunilor subsecvente recomandărilor CCE formulate în
raportul său special din 2016 privind Honduras: CCE a ajuns la concluzia că toate recomandările au
fost puse în aplicare pe deplin.
În ceea ce privește constatările din Raportul special al CCE privind Fondul fiduciar de urgență al UE
pentru Africa, sunt evaluate în mod sistematic complementaritatea și sinergiile cu acțiunile UE din
cadrul altor instrumente. Coordonarea pe teren este asigurată prin intermediul grupurilor de
coordonare regulate ale donatorilor și partenerilor.
6.17 Începând cu 2015, Comisia a instituit un cadru al UE privind rezultatele, care este folosit pentru
monitorizarea axată pe rezultate (ROM) a programelor și a proiectelor și a instituit un exercițiu anual
de raportare a rezultatelor. Cadrul UE privind rezultatele acoperă realizările, rezultatele și impacturile.
6.18 Comisia a finalizat, începând cu 2014, 27 de rapoarte de evaluare referitoare la dezvoltarea și
cooperarea internațională. În cazul asistenței externe, numai un anumit număr din aceste rapoarte fac
obiectul unui document de lucru al serviciilor Comisiei (SWD). Constatările și recomandările
rapoartelor de evaluare, atât la nivel național, cât și la nivel tematic, sunt luate în considerare în mod
corespunzător în momentul programării și al revizuirii la jumătatea perioadei a instrumentelor de
acțiune externă. Toate rapoartele de evaluare strategică, inclusiv constatările și recomandările, sunt
publicate pe site-ul Comisiei.
6.19. Comisia își menține angajamentul de a-și îmbunătăți în mod continuu abordarea de evaluare a
performanței, atât la nivel de program, cât și la nivel de intervenție.
În ceea ce privește constatările din Raportul special al CCE privind Fondul fiduciar de urgență pentru
Africa, Comisia subliniază că s-au înregistrat progrese de la publicarea raportului. Un Sistem de
Monitorizare și Învățare (MLS) pentru cele trei componente ale Fondului fiduciar de urgență pentru
Africa este în prezent în vigoare și pe deplin operațional. În cadrul Sistemului de Monitorizare și
Învățare al fondurilor fiduciare ale UE, cele trei componente geografice au în comun un singur cadru
privind rezultatele. Indicatorii comuni de realizare ai fondurilor fiduciare ale UE fac parte din acest
cadru, care constă în 41 de indicatori comuni de realizare, pe care toate proiectele îi raportează. Acest
sistem permite raportarea comună privind Fondul fiduciar de urgență pentru Africa prin raportarea
trimestrială care este pusă la dispoziția publicului. În ceea ce privește practica Comisiei de urmărire a
auditurilor CCE, în general, Comisia face trimitere la răspunsul său la punctul 6.16.
6.24 Comisia este de acord cu observațiile CCE din 2016 privind o acțiune finanțată prin ICD care a
avut rezultate mixte în sectorul educațional în Honduras, însă observă că, în acest caz, auditorii se
referă la un program a cărui punere în aplicare s-a încheiat în 2014.
6.26 UE se angajează ferm să promoveze și să protejeze toate drepturile omului, fie ele civile sau
politice, economice, sociale și culturale, precum și principiile democratice și statul de drept. Aceste
valori sunt elemente esențiale ale parteneriatelor și acordurilor de cooperare încheiate de UE cu țările
partenere. În cadrul cooperării pentru dezvoltare, UE lucrează de obicei cu guvernele și prin
intermediul acestora și depinde, prin urmare, de voința politică și de capacitatea administrațiilor
naționale. Pe durata punerii în aplicare a intervențiilor finanțate de UE, Uniunea urmărește să aibă o
coordonare strânsă în evaluarea și monitorizarea valorilor fundamentale, făcând referire la analiza și

RO

RO

365
prioritățile strategiei de țară privind drepturile omului, și să încorporeze această monitorizare în
dialogul său politic cu țara parteneră.
După cum se menționează în Consensul european privind dezvoltarea, UE și statele sale membre
integrează în mod treptat abordarea bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile omului, în toate
programele și acțiunile de cooperare pentru dezvoltare. Comisia subliniază că, deși susținerea
democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale reprezintă o
prioritate pentru Comisie, procesul în sine este plin de provocări și puternic politizat. În acest context,
măsurarea acestui proces din punctul de vedere al rezultatelor reprezintă, de asemenea, o provocare.
Programele UE menite să sprijine valorile menționate mai sus au contribuit semnificativ la realizarea
de progrese în mai multe țări. Rezultatele sunt uneori mixte, deoarece pot apărea numeroase obstacole
serioase în calea susținerii reformelor democratice, adesea din cauza unor factori care nu sunt sub
controlul UE.
6.27 În ceea ce privește sprijinul UE acordat drepturilor omului, Comisia face trimitere la răspunsul
său la punctul 6.26.
În ceea ce privește trimiterile la Myanmar/Birmania, Comisia subliniază că evaluarea la nivel național
acoperă cooperarea cu UE până în 2017. În urma evaluării la jumătatea perioadei din 2017 a
programului indicativ multianual (MIP) 2014-2020 pentru Myanmar/Birmania, Comisia a alocat o
sumă suplimentară de 5 milioane EUR pentru activități specifice integrate care vizează dimensiunea
de
gen
pentru
un
program
de
asigurare
a
mijloacelor
de
subzistență.

Instrumentul european de vecinătate (IEV)
6.31 Începând cu 2015, Comisia a instituit un cadru al UE privind rezultatele care este utilizat pentru
monitorizarea axată pe rezultate a programelor și a proiectelor și a instituit un exercițiu anual de
raportare a rezultatelor pentru IEV. Cadrul UE privind rezultatele acoperă realizările, rezultatele și
impacturile.
Figura 6.10 - A se vedea răspunsul Comisiei la figura 6.4
6.34 În temeiul Regulamentului financiar, Comisia are obligația de a prezenta în fișele de program un
raport cu privire la toți indicatorii stabiliți în temeiurile juridice ale programelor de cheltuieli, astfel
cum au fost conveniți de Parlamentul European și de Consiliu pe baza propunerilor formulate de
Comisie.
Indicatorii au fost identificați luând în considerare lista neexhaustivă a domeniilor care urmează să fie
acoperite, care este specificată în regulamentul IEV. Combinația de indicatori, care este alcătuită în
principal din indicatorii de impact, dar și de cei de realizare și de rezultat, a fost aleasă pentru a oferi o
înțelegere a performanței programului.
6.37 Comisia salută recunoașterea utilității și a eficacității instrumentelor precum dialogul, înfrățirea
și fondurile fiduciare ale UE. IEV a contribuit la stimularea reformelor în domeniile în care UE și țara
parteneră au interese comune sau abordează preocupările cetățenilor. Mai precis, în cazul
Azerbaidjanului, în urma reluării în 2017 a angajamentului față de această țară la toate nivelurile și în
urma adoptării, în 2018, a priorităților parteneriatului UE-AZ, angajamentul față de Azerbaidjan a fost
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extins pentru a acoperi domeniile guvernanței, economiei, conectivității și a contactelor
interpersonale. Această asistență va fi strâns legată de dialogurile politice și sectoriale, folosindu-le
într-un mod mai strategic pentru a monitoriza punerea în aplicare a reformelor.
În ceea ce privește societatea civilă, UE continuă să ofere sprijin financiar într-un context de
restrângere continuă a spațiului civic, inclusiv ca urmare a legislației restrictive privind ONG-urile.
6.38 Evaluările nevoilor sunt acoperite de criteriul de relevanță a celor cinci criterii de evaluare pentru
o mai bună legiferare, deși, în unele evaluări, nu se poate face mereu trimitere în mod explicit la
evaluări precum cele ale nevoilor 4. În plus, evaluările nevoilor stau la baza cadrelor logice pentru
documentele de acțiune, principalele documente anuale de programare.
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 6.31.
6.40 Indicatorii utilizați pentru monitorizarea obiectivelor specifice reprezintă o combinație de
indicatori de realizare și de impact, mai degrabă decât indicatori de rezultat. În momentul în care au
fost stabiliți indicatorii fișelor de program, sistemele de performanță nu erau pe deplin dezvoltate, iar
Comisia nu dispunea de seria de indicatori de rezultat de care dispune și pe care îi utilizează în
prezent.
6.41 DG NEAR a investit mult timp și a depus eforturi pentru consolidarea capacității personalului
său și a principalelor părți interesate, în special prin intermediul funcției de monitorizare și de
evaluare și al echipei dedicate sprijinului bugetar.
DG NEAR gestionează un portofoliu de mii de proiecte. Monitorizarea este o funcție cu mai mulți
parametri, cum ar fi disponibilitatea unei expertize specifice, siguranța contextului de punere în
aplicare, caracterul îndepărtat al activităților, precum și necesitatea de a asigura proporționalitatea
costurilor administrative de monitorizare și control în raport cu investițiile.
Comisia lucrează în permanență la îmbunătățirea formulării indicatorilor utilizați pentru procesele de
plată ale contractelor de sprijin bugetar. Supravegherea noilor contracte de sprijin bugetar a fost
consolidată.
6.42 Comisia evaluează în mod corespunzător toate concluziile evaluării externe. Deși nu toate
evaluările conduc la un document de lucru al serviciilor Comisiei, acest lucru nu înseamnă că nu se
ține seama de concluziile evaluărilor externe.
Cadrul pentru o mai bună legiferare a introdus documente de lucru ale serviciilor (SWD) care
oficializează, într-un document de sine stătător, perspectiva Comisiei cu privire la constatările și la
concluziile evaluărilor externe. În special, în urma publicării fiecărei evaluări externe se stabilește un
plan de acțiuni subsecvente, în care se precizează dacă serviciile au acceptat sau au refuzat
recomandările din evaluare. O revizuire suplimentară a planului de acțiuni subsecvente se desfășoară
un an mai târziu, subliniind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare. Pentru
DG NEAR, învățămintele desprinse din funcția de evaluare se bazează, în principal, pe numeroase
evaluări operaționale și strategice, care sunt efectuate și publicate, deși nu din toate decurge
publicarea unui document de lucru formal al serviciilor.
Prima liniuță — Comisia a avut cunoștință de anumite deficiențe cu privire la evaluarea guvernanței
economice și s-a pronunțat cu privire la măsura în care concluziile evaluării au fost afectate de
4
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deficiențele procesului de evaluare. În pofida deficiențelor cunoscute, concluziile evaluării externe au
fost considerate valide.
A doua liniuță — Comisia a publicat raportul de evaluare externă deoarece l-a considerat a fi de
calitatea necesară și a considerat că respectă standardele relevante.
A treia liniuță — cu privire la evaluarea reformei administrației publice, Comisia și contractantul au
convenit să rezilieze contractul în urma unei diferențe ireconciliabile între părți.
6.43 La 1 ianuarie 2020, plățile executate reprezentau 42 % din planificarea financiară pentru
perioada 2014-2020, însă acestea sunt executate la aproape 100 % din plățile planificate.
Programele care stimulează reforme structurale complexe și pe termen lung necesită, prin natura lor, o
lungă perioadă de punere în aplicare.
Programele de acțiune externă se caracterizează prin punerea în aplicare pe termen mediu și lung,
aspect înțeles de toate părțile interesate. Acest lucru este, de asemenea, recunoscut în temeiul juridic
actual și în propunerea privind NDICI pentru perioada de după 2020, întrucât evaluările finale sunt
planificate abia la jumătatea perioadei următorului CFM.
6.45 În ceea ce privește instituirea unei democrații solide și durabile, cu înlocuirea rapoartelor anual
pentru țările relevante prin rapoarte la nivel național, colectarea datelor a fost mai puțin sistematică
pentru acest indicator. Întrucât setul de indicatori pentru fișa de program aferentă IEV a fost definit la
începutul perioadei de punere în aplicare, există foarte puține posibilități de modificare sau de
eliminare a indicatorilor în cursul punerii în aplicare a instrumentului, chiar dacă un indicator devine
depășit.
6.46 Evaluatorii nu au avut acces la informațiile privind programul unic din cauza naturii sale
sensibile.
6.48 Comisia consideră în continuare statul de drept ca o prioritate a angajamentului său politic și al
dialogului cu țările terțe, încercând să ajungă la un consens cu privire la reforme. Abordarea este
transversală, examinând performanța instituțiilor și caracterul adecvat al legislației. Atunci când țări
terțe se implică în procesul de identificare a priorităților în materie de sprijin din partea UE, Comisia
adoptă o perspectivă pe termen lung, promovând acțiuni semnificative și structurate în domeniile
relevante.
6.55 În ceea ce privește observația referitoare la reforma sectorului de securitate din Georgia, Comisia
ar dori să ofere un context suplimentar. În urma adoptării legii privind serviciul de inspecție a statului
din 2018, în mai 2019 a fost instituit mecanismul independent de anchetă, cu mandatul de a investiga
infracțiunile săvârșite de funcționarii însărcinați cu aplicarea legii. Acesta a devenit operațional în
noiembrie 2019, iar până în iunie 2020 au fost recrutați 16 anchetatori și 6 lucrători operativi pentru
trei birouri, dintre care două sunt la Tbilisi și unul în Kutaisi.
Rubrica 6.3 - Proiect ICD fără obiective clare - Comisia dă curs constatărilor CCE. Programul în
cauză funcționează ca un cadru pentru a identifica și a aloca resurse prin instrumentele sale proiectelor
eligibile subiacente de investiții în infrastructură. Prin urmare, realizările sale vor fi examinate prin
intermediul rezultatelor preconizate prevăzute în cadrul diferitelor proiecte aprobate și al contribuțiilor
acestora la rezultatele și indicatorii de nivel înalt preconizați ai programului.
Programul auditat a făcut obiectul unui raport de evaluare la jumătatea perioadei. Obiective și
obiective de etapă menite să urmărească performanța au fost propuse și discutate cu partenerii pe baza
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raportului de evaluare. Aceste obiective vor fi, însă, stabilite în mod oficial după încheierea
negocierile actuale privind reconfigurarea programului.
CONCLUZII
6.57 Comisia publică informații cuprinzătoare privind performanța. În cazul ICD, informațiile privind
performanța au crescut pe parcursul perioadei de aplicare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și
calitativ. În această perioadă, în plus față de 40 de rapoarte de evaluare cu privire la cooperarea pentru
dezvoltare și la cooperarea cu țările vecine, Comisia a publicat două rapoarte dedicate rezultatelor
obținute, care conțin detalii privind proiecte specifice în diferite zone geografice. Din 2015, Raportul
anual privind punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii Europene pentru finanțarea acțiunilor
externe detaliază, atât pentru ICD, cât și pentru IEV, raportarea de rezultate atât din punct de vedere
calitativ, cât și cantitativ. Prin urmare, raportul anual oferă o imagine corespunzătoare a modului în
care ICD și IEV îndeplinesc obiectivele globale relevante ale UE.
6.58 Indicatorii pentru ICD și IEV sunt o combinație de indicatori de realizare și de impact. În
momentul în care s-au stabilit indicatorii pentru fișele de program, Comisia nu dispunea de seria de
indicatori de rezultate de care dispune și pe care îi utilizează în prezent.
Din 2015, Raportul anual privind punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii Europene pentru
finanțarea acțiunilor externe include un capitol privind rezultatele obținute pe baza indicatorilor
cadrului de rezultate ale UE (realizare și rezultate). Cadrul UE privind rezultatele obținute oferă o
imagine coerentă atât a contextului, cât și a rezultatelor intervențiilor specifice. Indicatorii de realizare
oferă o legătură mai directă cu intervențiile UE, în timp ce indicatorii de rezultat și de impact oferă o
indicație mult mai puternică a obiectivelor de politică.
Pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI),
programul care succedă ICD și IEV, Comisia a propus, pentru prima dată, o listă a indicatorilor, care
include în prezent o nouă combinație de indicatori de impact și de rezultat, pentru a măsura
performanța în domeniile principale de intervenție.
6.60 UE se angajează ferm să promoveze valorile fundamentale ale drepturilor omului, ale
democrației și ale statului de drept, care sunt elementele esențiale ale tuturor parteneriatelor și
acordurilor de cooperare ale UE cu țările terțe.
Comisia subliniază că procesul de sprijinire a democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale este în sine complex, puternic politizat și dependent de context, ceea ce face
ca măsurarea acestui proces în ceea ce privește rezultatele să fie, de asemenea, plină de provocări.
Comisia își menține angajamentul de a-și îmbunătăți în mod continuu abordarea de evaluare a
performanței atât la nivel de program, cât și la nivel de proiect. În acest scop, Comisia ia, de
asemenea, măsuri pentru a aborda constatările CCE și a pune în aplicare recomandările acceptate
formulate în rapoartele sale speciale.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE
PRIVIND PERFORMANȚA BUGETULUI UE – SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2019
„CAPITOLUL 7: SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA
RECOMANDĂRILOR”

INTRODUCERE
7.8 În răspunsurile sale oficiale publicate împreună cu rapoartele corespunzătoare ale Curții de
Conturi Europene, Comisia a furnizat justificări pentru toate cazurile în care a considerat că nu s-a
putut angaja să pună în aplicare recomandările specifice.
Caseta 7.3 Exemple de recomandări neacceptate care nu au fost puse în aplicare
Comisia a prezentat în mod clar motivele pentru care nu a acceptat unele dintre recomandările Curții,
formulate în rapoartele speciale nr. 19/2016, nr. 17/2016 și nr. 26/2016. Acestea au fost confirmate
ulterior în răspunsurile detaliate transmise Parlamentului European 1, în completarea raportului
Comisiei privind măsurile luate în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2015 2.
În ceea ce privește Raportul special nr. 19/2016 intitulat „Execuția bugetului UE prin instrumente
financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din perioada de programare 2007-2013”, Comisia și-a
exprimat îngrijorarea cu privire la fezabilitatea și proporționalitatea recomandării 12. Analiza
comparativă recomandată de Curte ar necesita un efort semnificativ din partea statelor membre,
deoarece ar presupune izolarea costurilor pentru granturi și instrumente financiare suportate de fiecare
autoritate de management. În multe cazuri, acest exercițiu ar necesita divizarea orelor lucrate de
fiecare angajat pe instrumente financiare și, respectiv, pe granturi, întrucât, deseori, același personal
se ocupă de ambele. Un astfel de efort ar fi disproporționat. În plus, structurile de costuri ale
granturilor și ale instrumentelor financiare sunt diferite prin natura lor; prin urmare, valoarea adăugată
a unui astfel de exercițiu ar fi limitată.
În cele din urmă, atunci când, în 2015, Curtea a recomandat Comisiei să efectueze o analiză
comparativă a costurilor de punere în aplicare aferente granturilor și instrumentelor financiare FSE 3,
Consiliul a fost de acord cu Comisia că punerea în aplicare a unei astfel de recomandări ar fi dificilă 4.
În ceea ce privește Raportul special nr. 17/2016 „Instituțiile UE ar putea face mai multe pentru a
facilita accesul la procedurile lor de achiziții publice”, Comisia reiterează faptul că Regulamentul
financiar din 2012 conținea deja dispoziții adecvate în acest sens. Respectivele dispoziții au fost
menținute în Regulamentul financiar din 2018.
Ofertanții respinși sunt informați cu privire la temeiul și la motivele detaliate pentru care au fost
respinși și pot solicita informații suplimentare. Aceste solicitări fac obiectul unui termen-limită strict:
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autoritatea contractantă trebuie să furnizeze aceste informații cât mai curând posibil și, în orice caz, în
termen de 15 zile de la primirea solicitării.
În plus, ori de câte ori un act care aduce atingere drepturilor candidaților sau ale ofertanților este
notificat operatorilor economici în cursul unei proceduri de achiziții (de exemplu, o respingere), o
astfel de notificare va face referire la căile de atac disponibile (plângere la Ombudsman și control
judiciar).
În ceea ce privește Raportul special nr. 26/2016 intitulat „Creșterea eficacității și simplificarea
mecanismului de ecocondiționalitate prezintă în continuare unele provocări”, Comisia reiterează
faptul că nu acceptă recomandarea 3. Recomandarea nu ar simplifica ecocondiționalitatea, ci de facto
i-ar reduce domeniul de aplicare. Simplificarea domeniului de aplicare al ecocondiționalității a fost
efectuată deja de mai multe ori în trecut. În plus, statele membre dispun în prezent de o marjă largă de
manevră pentru a lua în considerare riscurile în stabilirea eșantioanelor în vederea controlului și
pentru a-și optimiza sistemele de control. Comisia consideră că această recomandare ar putea conduce
la relaxarea normelor privind controalele la fața locului, fapt care, în cele din urmă, ar submina
eficacitatea ecocondiționalității.
7.10 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 7.10-7.12.
Marea majoritate a recomandărilor Curții sunt acceptate de Comisie, ceea ce demonstrează o mare
convergență de opinii și concluzii între cele două instituții. Comisia acordă cea mai mare importanță
monitorizării și punerii în aplicare a acestor recomandări. Totuși, nu poate fi exclus faptul că CCE
consideră că recomandările au fost puse în aplicare parțial, în timp ce Comisia le consideră puse în
aplicare integral.
CONCLUZIE
7.15 Comisia subliniază că recomandările Curții care i-au fost adresate sunt, uneori, complexe.
Acestea pot depinde de factori externi, de intervenții ale statelor membre sau ale altor parteneri și părți
interesate ori de caracteristici încă necunoscute, precum elaborarea viitoarelor acte legislative,
programe și sisteme. Recomandările nu se referă numai la aspecte legate de punerea în aplicare a
politicilor, ci și de procesul de elaborare a politicilor, uneori la aspecte relativ ample sau transversale.
Comisia acordă cea mai mare importanță punerii în aplicare a tuturor recomandărilor acceptate ale
Curții. Monitorizarea și punerea în aplicare fac parte integrantă din sistemul de guvernanță al
Comisiei.

RĂSPUNSURILE COMISIEI LA ANEXA 7.1 „SITUAȚIA DETALIATĂ A
RECOMANDĂRILOR FORMULATE ÎN 2016, PE RAPOARTE – COMISIA EUROPEANĂ”
Raportul special nr. 1/2016: Sprijinul pentru veniturile fermierilor: este sistemul utilizat de
Comisie pentru măsurarea performanței acestui sprijin bine conceput și bazat pe date
temeinice?
Răspuns la recomandarea 1, punctul 92: Comisia a acceptat parțial recomandarea și consideră că
recomandarea a fost pusă în aplicare integral pentru partea pe care a acceptat-o. În ceea ce privește
măsurarea venitului disponibil al gospodăriilor agricole, aceasta depinde, printre altele, de veniturile
obținute de membrii familiei în afara exploatației și de politicile care țin de competența națională și
care sunt foarte diverse de la un stat membru la altul. Este dificil să se conceapă relevanța PAC pentru
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aceste măsuri și este și mai greu să se compare cauzalitatea diferențelor dintre nivelurile veniturilor
gospodăriilor atunci când acestea sunt determinate de atât de mulți factori diferiți.
Un temei juridic pentru un astfel de cadru ar fi foarte dificil de stabilit, deoarece ar conduce la o
sarcină administrativă foarte ridicată, care ar depăși beneficiile potențiale. În 2002, Eurostat a încetat
colectarea de date privind venitul disponibil al gospodăriilor agricole de la numărul limitat de state
membre care le furnizau.
Răspuns la recomandarea 2 (prima liniuță), punctul 94: Problema informațiilor mai detaliate privind
factorii care au un impact asupra venitului agricol a fost analizată împreună cu experții din statele
membre. Prin urmare, Comisia va continua să investigheze posibilitățile de a dezvolta în continuare
conturile agricole, astfel încât potențialul lor să poată fi mai bine utilizat pentru a furniza informații
mai detaliate cu privire la factorii care au impact asupra venitului agricol. În ceea ce privește
statisticile privind prețurile și chiriile terenurilor agricole, s-a stabilit că acestea vor fi elaborate
periodic în temeiul unui acord bazat pe Sistemul Statistic European. Următorul pas, astfel cum este
prevăzut, constă în propunerea includerii acestor statistici într-un regulament. Lucrările pe această
temă sunt în desfășurare.
Răspuns la recomandarea 2 (a doua liniuță), punctul 94: Pentru a integra în cele din urmă conturile
agricole regionale în Regulamentul (CE) nr. 138/2004 privind conturile economice pentru agricultură,
Comisia a prezentat deja, în 2020, grupurilor de experți conținutul unui proiect de propunere către
Consiliu și Parlamentul European care prezintă modificările necesare. Ulterior, în conformitate cu
dreptul său de inițiativă, Comisia va lua măsurile legislative pregătitoare necesare.
Răspuns la recomandarea 2 (a patra liniuță), punctul 94: Comisia consideră că recomandarea a fost
pusă în aplicare integral. Comisia este de părere că indicatorii de venit bazați pe CEA sunt
comparabili la nivelul statelor membre, cu excepția cifrelor privind unitățile de lucru anuale în
termeni absoluți. Acestea sunt utilizate în anumiți indicatori pentru a demonstra diferențele dintre țări
în ceea ce privește nivelurile absolute ale veniturilor agricole, ceea ce nu se poate realiza prin
utilizarea indicilor. În cazul în care se utilizează cifre absolute, acestea sunt însoțite de declinările
necesare ale responsabilității.
Răspuns la recomandarea 4, punctul 96: Comisia a emis atenționări vizând necesitatea de a întocmi
rapoarte de calitate referitoare la conturile economice pentru agricultură în cazul țărilor care nu le-au
transmis, cu un termen-limită stabilit. Ulterior, Comisia va elabora un raport de calitate la nivelul UE
în cursul anului 2021, chiar dacă încă există țări care nu au transmis date în acest sens.
Răspuns la recomandarea 5, punctul 98: Comisia consideră că recomandarea a fost pusă în aplicare
integral.
Răspuns la recomandarea 6 (prima liniuță), punctul 100: Comisia consideră că recomandarea a fost
pusă în aplicare integral. Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru un regulament privind
planul strategic PAC pentru perioada de programare de după 2020, inclusiv un nou mecanism de
implementare a PAC. Aceasta include obiective specifice și un cadru de performanță cu ținte și etape
clare, care permit măsurarea performanței planurilor PAC ale statelor membre în raport cu veniturile
fermierilor. Statele membre trebuie să efectueze o analiză SWOT pentru a evalua nevoile sectorului
agricol și cele în materie de dezvoltare rurală și, pe baza acestora, să conceapă intervenții adecvate.
Analiza SWOT prezintă dovezile și trebuie să ofere o imagine de ansamblu a situației actuale. Întrucât
PAC face obiectul gestiunii partajate, statele membre vor stabili ținte cuantificate pentru indicatorii de
rezultat în planurile lor strategice PAC.
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Raportul special nr. 2/2016: Raportul privind situația din 2014 a acțiunilor întreprinse în urma
rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene
Răspuns la recomandarea de la punctul 29 litera (a): În contextul unor exerciții periodice de
inventariere, tuturor departamentelor Comisiei li se reamintește să furnizeze răspunsuri cuprinzătoare
la recomandările Curții, însoțite de documente justificative, ori de câte ori este necesar.
Departamentele Comisiei se asigură că sunt disponibile documente justificative corespunzătoare
pentru acțiunile vizate.
Răspuns la recomandarea de la punctul 29 litera (d): Departamentele Comisiei marchează o
recomandare ca fiind „pusă în aplicare parțial” atunci când acțiunile și măsurile au fost lansate, dar nu
sunt finalizate în întregime. Această categorie este o evaluare nedefinitivă a unei recomandări aflate în
curs de aplicare. Curtea de Conturi Europeană are un punct de vedere diferit, întrucât evaluează
punerea în aplicare a unei recomandări ex post la un anumit moment. Totuși, nu poate fi exclus faptul
că CCE consideră că recomandările au fost puse în aplicare parțial, în timp ce Comisia le consideră ca
fiind puse în aplicare integral.

Raportul special nr. 5/2016: A asigurat Comisia o punere în aplicare eficace a Directivei privind
serviciile?
Răspuns la recomandarea 7, punctul 119: Comisia a acceptat parțial recomandarea și consideră că a
pus în aplicare integral partea în privința căreia s-a angajat să ia măsuri. Curtea de Justiție recunoaște
prezumția de nedivulgare a documentelor referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor în faza precontencioasă a respectivei proceduri. Aceasta se aplică dialogului informal
desfășurat în cadrul EU Pilot. Comisia publică periodic informații generale și statistici cu privire la
EU Pilot.
Raportul special nr. 6/2016: Programele de eradicare, control și monitorizare vizând limitarea
răspândirii bolilor animalelor
Răspuns la recomandarea de la punctul 72 litera (a): Este important de remarcat faptul că Sistemul
existent de Notificare a Bolilor Animalelor (ADNS) este în continuare utilizat în mod activ, iar
funcționalitățile sale sunt îmbunătățite periodic pentru a asigura schimbul de informații
epidemiologice între statele membre. Noul sistem, ADIS, este dezvoltat în paralel în jurul obiectivului
de evitare a dublei introduceri a datelor în sistemele de notificare ale UE și OIE 5. Transferul datelor
UE către sistemul de notificare OIE-WAHIS va fi automat. În același timp, ADIS va include atât
conceptul de „focar”, cât și abordarea bazată pe un „episod al bolii”. Corelarea acestor două abordări
va permite căutarea și vizualizarea datelor utilizând ambii parametri de căutare. În plus, noile
instrumente de extragere și vizualizare a datelor vor fi incluse în ADIS.
Raportul special nr. 8/2016: Transportul feroviar de marfă din UE nu este încă pe calea cea
bună
Răspuns la recomandarea 4 litera (a), punctul 97: Această recomandare este în curs de aplicare. În
cadrul evaluării Regulamentului (UE) nr. 913/2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un
5
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OIE este Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, care gestionează Sistemul mondial de informații privind
sănătatea animală (World Animal Health Information System — WAHIS). Din 2012, un proiect comun al Comisiei și al
OIE a vizat corelarea sistemelor ADNS și WAHIS cu o interfață comună numită Sistemul de informare cu privire la
bolile animalelor (Animal Disease Information System – ADIS).
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transport de marfă competitiv (Regulamentul privind coridoarele de transport feroviar de marfă), care
este în curs, Comisia colaborează cu RailNetEurope în calitate de furnizor de date cu privire la
dezvoltarea transportului feroviar de marfă și va colecta și va analiza date privind dezvoltarea
transportului feroviar de marfă.
În consecință, un tabel va arăta performanța transportului feroviar de marfă în raport cu alte moduri de
transport. În ceea ce privește obiectivele intermediare, acestea vor fi în cele din urmă analizate, dacă
este cazul, în contextul noii politici în domeniul transporturilor care urmează Cărții albe privind
transporturile din 2011.
Răspuns la recomandarea 4 litera (b), punctul 97: Comisia consideră că a pus în aplicare această
recomandare. Părțile interesate din sectorul feroviar efectuează studii periodice asupra nivelului de
satisfacție al utilizatorilor, în conformitate cu legislația în vigoare. În special, în temeiul articolului 19
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2010/913, consiliul de administrație al fiecărui coridor de
transport feroviar de marfă „efectuează un studiu asupra nivelului de satisfacție al utilizatorilor
coridorului de transport de marfă și publică anual rezultatele acestui studiu”.
Deși se concentrează pe partea rețelei feroviare cu cea mai mare relevanță pentru transportul de
mărfuri, aceste studii se adresează utilizatorilor care sunt, de asemenea, activi în întreaga rețea
feroviară. Din acest punct de vedere, studiile sunt reprezentative pentru opinia tuturor utilizatorilor
căilor ferate.
Comisia utilizează dovezi privind satisfacția utilizatorilor din diverse surse, inclusiv statistici, reuniuni
și ateliere. În plus, Comisia va lua în considerare raportarea cu privire la rezultatele studiilor
desfășurate în contextul coridoarelor de transport feroviar de marfă, în cadrul viitorului său raport
privind monitorizarea pieței feroviare.
Răspuns la recomandarea 8, punctul 100: Comisia observă că prima parte a recomandării se
adresează statelor membre și acceptă cea de a doua parte a recomandării.
Comisia s-a asigurat că statele membre au transpus în mod corespunzător dispozițiile articolului 8 din
Directiva 2012/34/UE și a efectuat un studiu privind punerea sa în aplicare, implementând astfel
recomandarea de „a verifica punerea în aplicare a strategiilor”. Pe termen mai lung, Comisia
monitorizează în continuare chestiunea, însă aceste acțiuni depășesc recomandarea inițială. Comisia a
trimis recent un chestionar statelor membre și administratorilor de infrastructură feroviară,
concentrându-se asupra punerii concrete în aplicare a articolului 30 din Directiva 2012/34/UE privind
planificarea și finanțarea infrastructurii feroviare și impactul lucrărilor de infrastructură asupra
transportului feroviar de marfă. Chestionarul acoperă, de asemenea, aspectele cantitative ale
întreținerii și ale reînnoirii infrastructurii feroviare în conformitate cu planurile de afaceri convenite și
cu strategiile orientative de dezvoltare a infrastructurii. Comisia intenționează să lanseze un studiu
privind diferitele mecanisme naționale de finanțare care pot afecta piața feroviară și performanțele
administratorilor de infrastructură.
Raportul special nr. 10/2016: Sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a se asigura o
implementare eficace a procedurii aplicabile deficitelor excesive
Răspuns la recomandarea 3, punctul 135: Eurostat va continua să pună în aplicare îmbunătățiri în
vederea soluționării problemelor.
Răspuns la recomandarea 3, punctul 135: Eurostat va continua să pună în aplicare îmbunătățiri în
vederea soluționării problemelor.
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Răspuns la recomandarea 8, punctul 143: Comisia confirmă faptul că niciun stat membru nu face
obiectul unei PDE în cazul nerespectării criteriului datoriei. De asemenea, Comisia confirmă că, de la
publicarea Raportului special nr. 10/2016, nu a inclus nivelurile ponderii datoriei în PIB în
recomandările sale privind procedura aplicabilă deficitelor excesive. Comisia susține că guvernele au
mai puțin control asupra ponderii datoriei în PIB decât asupra ponderii deficitului în PIB. Ponderea
anuală a datoriei în PIB pe care o implică obiectivele de deficit recomandate și ipotezele
macroeconomice subiacente poate fi calculată, dar includerea acestor calcule în recomandarea PDE ar
putea determina observatorii externi să considere în mod eronat că atingerea acestor ponderi ar face
parte din evaluarea conformității, subminând credibilitatea Comisiei și a pactului. În plus, un stat
membru ar putea realiza ajustarea deficitului recomandată, dar nu ar putea atinge ponderea datoriei în
PIB indicată de ipotezele care stau la baza recomandării, în cazul în care rezultatele macroeconomice
se dovedesc a fi foarte diferite față de ipotezele respective.
Comisia a publicat comunicarea sa privind evaluarea guvernanței economice în februarie 2020 și, prin
urmare, Comisia poate aborda modalități de simplificare a punerii în aplicare a pactului, acoperind,
eventual, prevenirea și corectarea nivelurilor ridicate ale datoriei publice. În plus, la 20 mai, Comisia a
publicat o serie de rapoarte în temeiul articolului 126 alineatul (3), inclusiv pentru statele membre în
cazul cărora s-a constatat o încălcare a criteriului datoriei. De asemenea, după cum se subliniază în
Comunicarea Comisiei privind semestrul european 2020: Recomandări specifice fiecărei țări: „ar
trebui să se asigure [...] faptul că, în măsura în care condițiile economice permit acest lucru, statele
membre aplică politici bugetare menite să asigure poziții bugetare prudente pe termen mediu și
sustenabilitatea datoriei”. Pe această bază, Comisia consideră că recomandarea este pusă în aplicare
integral.
Raportul special nr. 18/2016: Sistemul UE de certificare a biocarburanților durabili
Răspuns la recomandarea 1 litera (a), punctul 76: Comisia a acceptat parțial recomandarea și
consideră că recomandarea a fost pusă în aplicare pentru partea pe care a acceptat-o. Este important să
se reamintească faptul că Comisia este obligată să evalueze sistemul voluntar în raport cu cerințele
Directivei privind energia din surse regenerabile (Directiva 2009/28/CE) (Renewable Energy
Directive – RED) și, pe viitor, în ceea ce privește criteriile stabilite în versiunea reformată a acestei
directive. Colegiuitorii au decis să includă un cadru care să abordeze schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor (ILUC) în noua directivă, însă criteriile sociale nu sunt acoperite. Prin urmare, Comisia nu
este în măsură să oblige sistemele de certificare să acopere astfel de criterii și consideră că
recomandarea a fost pusă în aplicare în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere
juridic.
Aspectele socioeconomice se află în afara domeniului de aplicare al sistemelor voluntare, conform
textului Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile [Directiva (UE) 2018/2001] (RED
II).
Răspuns la recomandarea 1 litera (b), punctul 76: Comisia a acceptat recomandarea. Articolul 17
alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile (Directiva 2009/28/CE) (RED)
include cerințele de mediu ale UE pentru agricultură drept criteriu de durabilitate pentru materiile
prime destinate biocarburanților cultivate în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, RED nu obligă
statele membre să verifice conformitatea cu articolul 17 alineatul (6) din RED, deoarece aceste cerințe
de mediu fac deja obiectul sistemelor de gestionare și control în temeiul directivelor și al
regulamentelor specifice privind mediul, precum și în temeiul PAC. Prin urmare, aceste cerințe de
mediu incluse la articolul 17 alineatul (6) din RED nu fac parte din recunoașterea oficială de către
Comisie a sistemelor voluntare.
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Răspuns la recomandarea 3 litera (a), punctul 78: Comisia consideră că a pus în aplicare această
recomandare. Directiva reformată privind energia din surse regenerabile [Directiva (UE) 2018/2001]
(RED II) împuternicește Comisia să stabilească norme detaliate pentru funcționarea sistemelor
voluntare în cadrul unor acte de punere în aplicare [articolul 30 alineatul (8)], ceea ce va permite
stabilirea unor norme detaliate de certificare în cadrul unui proces formal. Aceasta poate include, de
asemenea, norme, precum și tipurile de informații pe care sistemele voluntare trebuie să le furnizeze
în cazul în care funcționarea lor este analizată de Comisie. Colectarea informațiilor în sine, de
exemplu prin efectuarea de audituri, ar depăși domeniul de aplicare al RED II.
Răspuns la recomandarea 3 litera (b), punctul 78: Comisia consideră această recomandare ca fiind
pusă în aplicare având în vedere că 1) au fost luate măsuri ad-hoc pentru a se asigura introducerea, de
către sistemele voluntare, a unor mecanisme de depunere a plângerilor în contextul evaluării
sistemelor voluntare și 2) versiunea reformată a Directivei privind energia din surse regenerabile
[Directiva (UE) 2018/2001] a fost îmbunătățită în mod semnificativ, inclusiv prin împuternicirea
Comisiei să stabilească norme detaliate pentru funcționarea sistemelor voluntare în cadrul unor acte
de punere în aplicare, ceea ce va permite stabilirea de norme detaliate în cadrul unui proces formal.
Lucrările privind normele de punere în aplicare vor continua.
Raportul special nr. 19/2016: Execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce
învățăminte trebuie desprinse din perioada de programare 2007-2013
Răspuns la recomandarea 3, punctul 154: Comisia nu a acceptat recomandarea.
Raportul special nr. 23/2016: Transportul maritim în UE: în ape tulburi - multe investiții
ineficace și nesustenabile
Răspuns la recomandarea 1 litera (a), punctul 105: Comisia consideră această recomandare ca fiind
pusă în aplicare. Sistemul de monitorizare a fost instituit prin includerea unui parametru specific
privind „capacitatea de tranzit” a porturilor în baza de date TENTec. Baza de date TENTec acoperă
toate porturile din rețeaua TEN-T și nu se limitează la acțiunile cofinanțate de MIE. Comisia va
continua să colaboreze cu consultantul său extern pentru a se asigura că datele vor fi adăugate în baza
de date TENTec și vor fi actualizate pe măsură ce noi informații devin disponibile.
Răspuns la recomandarea 1 litera (b), punctul 105: Comisia a acceptat recomandarea, cu un termenlimită de punere în aplicare în 2023; prin urmare, punerea sa în aplicare nu poate fi încă evaluată.
Studiul de evaluare a TEN-T aflat în desfășurare vizează, printre alte aspecte, metodologia aplicată
pentru definirea TEN-T, inclusiv definirea porturilor TEN-T. În urma acestui proces de evaluare și în
funcție de rezultatele obținute, Comisia va prezenta, dacă este cazul, o propunere legislativă pentru un
regulament TEN-T revizuit, eventual în 2021. Aceasta ar anticipa data prevăzută în Regulamentul
TEN-T, care stabilește o revizuire până în 2023, și ar permite, de asemenea, Comisiei să închidă
recomandarea mai devreme, și anume până în 2021.
Răspuns la recomandarea 1 litera (c), punctul 105: Comisia consideră această recomandare ca fiind
pusă în aplicare și confirmă faptul că cel mai recent Plan detaliat de punere în aplicare pentru
autostrăzile maritime a fost finalizat și a fost publicat la 29 iunie 2020.
Raportul special nr. 26/2016: Creșterea eficacității și simplificarea mecanismului de
ecocondiționalitate prezintă în continuare unele provocări
Răspuns la recomandarea 1, punctul 74: Comisia consideră că recomandarea a fost pusă în aplicare
integral. Într-adevăr, Comisia a examinat sugestia Curții de a introduce un indicator bazat pe rata de
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neconformitate. Totuși, concluzia evaluării este că rata neconformității nu este, în această etapă, un
indicator de performanță adecvat, deoarece, deși depinde de nivelul de sensibilizare a fermierilor,
această rată este afectată și de calitatea variabilă a sistemelor de control ale statelor membre. În
prezent, performanța mecanismului de ecocondiționalitate continuă să fie evaluată în raport cu
obiectivele sale. Dezvoltarea unei agriculturi durabile prin sensibilizarea fermierilor cu privire la
respectarea normelor obligatorii este evaluată, în special, în funcție de ponderea plăților PAC
acoperite de ecocondiționalitate și, eventual, reduse în caz de încălcare. Pentru viitoarea PAC,
Comisia propune, de asemenea, să se includă numărul de hectare care fac obiectul condiționalității,
care este legat de rezultatul condiționalității viitoare la nivelul mediului și al climei. Într-adevăr, cu cât
este mai mare suprafața care face obiectul practicilor vizate de condiționalitate, cu atât sunt mai mari
beneficiile pentru mediu și climă.
Răspuns la recomandarea 2, punctul 75: Comisia consideră că recomandarea a fost pusă în aplicare
integral. Schimburile între direcțiile generale (DG) vizate sunt în prezent în desfășurare, iar DG ENV
a primit și a analizat rezultatele statisticilor DG AGRI.
Răspuns la recomandarea 5, punctul 78: Comisia a acceptat parțial recomandarea. Comisia consideră
că recomandarea este pusă în aplicare integral pentru partea pe care a acceptat-o. Comisia a publicat
un studiu de evaluare privind costurile administrative, inclusiv pentru gestionarea ecocondiționalității.
Pe această bază, este responsabilitatea statelor membre să coordoneze sistemul de gestionare a
ecocondiționalității pentru a reduce costurile atât pentru fermieri, cât și pentru administrațiile
naționale.
Răspuns la recomandarea 6, punctul 79: Comisia consideră că recomandarea a fost pusă în aplicare
integral. Viitoarele acte delegate și de punere în aplicare nu sunt încă adoptate.
Raportul special nr. 27/2016: Guvernanța în cadrul Comisiei Europene: se aplică cele mai bune
practici?
Răspuns la recomandarea 1, punctul 66: Comisia consideră că această recomandare este pusă în
aplicare integral. Această recomandare se referă la toate aspectele abordate de Curte în recomandările
sale de la punctele 2a-2h [actualizarea Cartei Comitetului de monitorizare a auditurilor, C(2017) 2225
final]. Comisia și-a actualizat mecanismele de guvernanță de trei ori de la sfârșitul activității de teren
a Curții, în octombrie 2017, cu o importantă simplificare și consolidare suplimentară în noiembrie
2018, care a inclus o comunicare ce explică raționamentul modificărilor efectuate, și, din nou, în iunie
2020, după tranziția instituțională [C(2020) 4240]. Aceste îmbunătățiri s-au inspirat în mare măsură
din constatările auditurilor atât ale Curții de Conturi Europene, cât și ale Serviciului de Audit Intern al
Comisiei. Comisia respectă toate actele legislative și cele mai bune practici relevante, în măsura în
care acestea sunt relevante pentru natura sa unică și mediul său unic de funcționare, și asigură un grad
ridicat de transparență în ceea ce privește conceperea și funcționarea mecanismelor sale de
guvernanță. În raportul anual privind gestionarea și performanța din 2018, Comisia a indicat că, în
opinia sa, respectă integral cadrul aplicabil. Comisia a fost pe deplin transparentă în ceea ce privește
deciziile sale.
Răspuns la recomandarea 2 litera (e), punctul 66: Comisia consideră că această recomandare este
pusă în aplicare integral. După cum a recunoscut Curtea de Conturi Europeană, Comisia publică toate
rapoartele din pachetul de rapoarte integrate privind aspectele financiare și răspunderea (integrated
financial and accountability reporting – IFAR), respectând pe deplin termenele convenite de
colegiuitori. Atunci când este posibil, de exemplu în ceea ce privește conturile anuale, s-au găsit
modalități pentru a furniza informațiile necesare mai devreme. Conturile sunt supuse unui audit
complet efectuat de Curtea de Conturi Europeană înainte de includerea în pachetul IFAR. În alte
domenii, constrângerile privind disponibilitatea datelor nu ar permite transmiterea acestora cu mult
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mai devreme. Întrucât se bazează pe statele membre pentru furnizarea datelor necesare, Comisia a
putut accepta această recomandare doar parțial. Comisia ia act de faptul că CCE a decis să publice
Raportul privind performanța bugetului UE mai târziu în cursul anului, pentru a acorda mai mult timp
controlului informațiilor furnizate de Comisie în pachetul de rapoarte integrate privind aspectele
financiare și răspunderea.
Răspuns la recomandarea 2 litera (f), punctul 66: În scopuri legate de gestiune și responsabilitate,
departamentele Comisiei oferă cele mai bune estimări cu privire la nivelurile de eroare, pe baza unei
metodologii consecvente în domeniul lor de competență. Toate informațiile relevante, inclusiv
rezultatele auditurilor pe baza unor eșantioane reprezentative din punct de vedere statistic, precum și
utilizarea raționamentului profesional, sunt luate în considerare. În plus, sumele estimate expuse
riscului la momentul plății și sumele estimate expuse riscului la închidere, odată ce toate activitățile
corective de recuperare a sumelor plătite în mod necuvenit au fost implementate, sunt prevăzute în
Raportul anual privind gestionarea și performanța.
Prin urmare, metodologia utilizată pentru a determina nivelul de eroare estimat este armonizată și,
astfel, consecventă în cadrul Comisiei, permițând, în același timp, luarea în considerare a specificității
modurilor de gestionare și a programelor sectoriale.
În rapoartele anuale privind gestionarea și performanța pentru 2018 și 2019, Comisia a simplificat în
continuare informațiile privind nivelul de eroare estimat pentru a explica mai bine conceptele de „risc
la momentul plății” și „risc la închidere” aplicate în mod consecvent de toate departamentele (a se
vedea Raportul anual privind gestionarea și performanța pe 2018, pagina 151 și Raportul anual
privind gestionarea și performanța pe 2019, pagina 56). Pentru o transparență deplină, informațiile
subiacente colectate de ordonatorul de credite de la nivelul delegațiilor și utilizate pentru calcularea
riscului la momentul plății și la închidere pentru întreaga Comisie sunt prezentate în anexa 2 (Raportul
anual privind gestionarea și performanța pe 2018) și în anexa 3 (Raportul anual privind gestionarea și
performanța pe 2019).
În ceea ce privește domeniul coeziunii, direcțiile generale și-au adaptat, în rapoartele lor anuale de
activitate pe 2018 și 2019, indicatorul-cheie de performanță 5 (suma expusă riscului la momentul
plății) la solicitarea Curții, utilizând ratele de eroare confirmate de serviciile Comisiei pentru
exercițiile contabile închise, ținând seama de revizuirea Curții. În ceea ce privește rapoartele anuale de
activitate pentru 2019, Comisia indică în rapoartele anuale de activitate ratele de eroare pentru FEDR,
FC și FSE, care, odată agregate, se încadrează într-un interval cuprins între 2,3 % și 3,3 % pentru
politica de coeziune (a se vedea caseta 5.9).
Răspuns la recomandarea 2 litera (g), punctul 66: Comisia consideră că această recomandare este
pusă în aplicare integral. Comisia a publicat o declarație privind mecanismele sale de guvernanță;
această declarație este completată cu o raportare anuală privind principalele evoluții în ceea ce
privește punerea lor în aplicare, fiind inclusă în raportul anual privind gestionarea și performanța.
Mecanismele de guvernanță sunt actualizate ori de câte ori este necesar. Modificările rezultate din
tranziția instituțională au fost deja făcute publice prin intermediul metodelor de lucru ale Comisiei
Europene [P(2019) 2] și au fost reflectate în actualizarea mecanismelor de guvernanță din iunie 2020
[C(2020)4240]. Problema specifică referitoare la componența Comitetului de monitorizare a
auditurilor este acoperită la recomandările 1 și 2 litera (h).
Răspuns la recomandarea 2 litera (h), punctul 66: Comisia consideră că această recomandare este
pusă în aplicare integral. Comisia continuă să considere că cea mai bună practică menționată de Curte
pentru comitetele de audit nu este relevantă pentru comitetele de monitorizare a auditurilor interne,
acesta fiind, de asemenea, motivul acceptării parțiale a recomandării la momentul auditului. În ceea ce
privește „numărul de membri independenți din cadrul Comitetului de monitorizare a auditurilor”:
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Comisia respectă pe deplin cadrul juridic aplicabil, și anume Regulamentul financiar. Articolul 123
din Regulamentul financiar prevede că fiecare instituție a Uniunii ține seama de autonomia sa
organizațională și de importanța consilierii din partea experților independenți. Regulamentul financiar
nu obligă instituțiile Uniunii să înființeze comitete de audit. Acesta prevede comitete de monitorizare
a auditurilor interne cu un rol conceput în mod special pentru instituțiile UE, care sunt organisme
unice funcționând într-un mediu unic, în temeiul unei ordini juridice unice. Acesta recunoaște, de
asemenea, că fiecare instituție funcționează într-un mediu specific și trebuie să se organizeze în mod
corespunzător în deplină autonomie. Importanța consilierii din partea experților independenți a fost
recunoscută în componența actuală a Comitetului de monitorizare a auditurilor, care are trei membri
externi. Carta Comitetului de monitorizare a auditurilor prevede că pot fi numiți până la patru membri
externi. Comisia a fost pe deplin transparentă în ceea ce privește deciziile sale referitoare la
componența Comitetului de monitorizare a auditurilor [C(2017) 2225 final].
Raportul special nr. 31/2016: Cel puțin un euro din cinci din bugetul UE ar trebui să fie cheltuit
pentru acțiuni în domeniul climatic: există activități ambițioase în curs de desfășurare în acest
sens, dar există un risc serios de a nu se reuși atingerea acestui obiectiv
Răspuns la recomandarea 2 litera (a), punctul 95: Comisia a acceptat parțial recomandarea. Chiar
dacă nu include informații ample cu privire la progresele înregistrate în vederea atingerii nivelurilorțintă specifice pentru acțiunile în domeniul climei în toate rapoartele anuale de activitate relevante,
Comisia va avea în vedere îmbunătățirea în continuare a raportării pentru perioada 2021-2027.
Răspuns la recomandarea 3, punctul 96: Comisia a acceptat parțial recomandarea. Planurile naționale
privind energia și clima, impuse de Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii
energetice și a acțiunilor climatice, servesc drept instrument pentru ca statele membre să își prezinte
ambițiile în ceea ce privește activitățile de atenuare și de adaptare și investițiile corespunzătoare
necesare pentru îndeplinirea acestor ambiții.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Răspuns la recomandarea 4, punctul 100: Comisia a acceptat parțial recomandarea. Recomandarea
este pusă în aplicare pe deplin pentru partea care a fost acceptată, întrucât coeficientul pentru
obiectivele climatice în ceea ce privește plățile pentru constrângerile naturale sau alte constrângeri
specifice anumitor zone a fost ajustat.
Comisia consideră că respectivul coeficient pentru obiectivele climatice propus, de 100 %, pentru
toate intervențiile FEADR programate în cadrul obiectivelor specifice legate de mediu și climă este
adecvat. În special, angajamentele în materie de agromediu și climă abordează o serie de obiective
legate de mediu și climă inextricabil interconectate și sunt importante pentru consolidarea rezilienței
ecosistemelor în vederea adaptării la schimbările climatice. De asemenea, având în vedere diversitatea
și complexitatea acestor angajamente, o abordare de la caz la caz ar face ca exercițiul de urmărire să
fie extrem de împovărător, iar rezultatele să nu fie comparabile. Coeficienții de urmărire propuși
pentru FEADR asigură un echilibru între o estimare suficient de fiabilă pentru cheltuielile legate de
climă și reducerea la minimum a sarcinii administrative.
Răspuns la recomandarea 5, punctul 102: Comisia a acceptat parțial recomandarea.
Răspuns la recomandarea 6 litera (b), punctul 103: Comisia a inclus indicatori de rezultat cu
relevanță pentru climă în propunerea legislativă pentru programul LIFE 2021-2027.
Răspuns la recomandarea 7 litera (a), punctul 109: Comisia a acceptat parțial recomandarea.
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Răspuns la recomandarea 7 litera (b), punctul 109: Comisia nu a acceptat recomandarea, dar a
informat Curtea că propunerea de reformă a PAC va consolida ambiția în domeniul mediului și al
climei. Propunerea conține elemente puternice pentru creșterea contribuției globale privind obiectivele
și cerințele în materie de climă și mediu (principiul „fără regres”), inclusiv o abordare bazată pe
obiective pentru sprijinul oferit de FEGA și FEADR, o condiționalitate sporită care cuprinde noi
cerințe pentru protecția turbei și a zonelor umede, noi programe ecologice și sprijin specific pentru
acțiuni în domeniul climei și al mediului în cadrul dezvoltării rurale.
FEPAM post-2020 are o contribuție estimată la obiectivele climatice de 30 % din bugetul său.
Coeficienții pentru obiectivele climatice (markerii Rio) sunt alocați pentru toate cheltuielile din cadrul
FEPAM post-2020 (FEPAM anexa IV), astfel încât toate cheltuielile să poată fi urmărite și corelate cu
acțiunile în domeniul climatic.
În plus, se estimează că aproximativ 90 % dintre operațiunile FEPAM vor intra sub incidența
obiectivului de politică nr. 2 din RDC, care evidențiază acțiunile ecologice, cu emisii scăzute de
dioxid de carbon și pe cele care sprijină adaptarea la schimbările climatice, precum și prevenirea și
gestionarea riscurilor.
Raportul special nr. 34/2016: Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de a
îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar
Răspuns la recomandarea 1, punctul 84: Pactul verde european, adoptat la 11 decembrie 2019,
prevede adoptarea unei Strategii „De la fermă la consumator” pentru a crea un sistem alimentar
echitabil, sănătos și ecologic. Strategia „De la fermă la consumator” a fost adoptată la 20 mai 2020.
Pierderea de alimente și prevenirea generării de deșeuri fac parte integrantă din această strategie. O
serie de acțiuni au fost introduse într-o secțiune dedicată, iar chestiunea deșeurilor alimentare este, de
asemenea, reflectată în alte acțiuni ale strategiei.
Răspuns la recomandarea 2 litera (c), punctul 86: Pe baza activității EFSA, Comisia a adoptat o
comunicare referitoare la stabilirea unor orientări privind sistemele de management al siguranței
alimentare pentru activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare, inclusiv
donarea de alimente (Comunicarea Comisiei C/2020/294, adoptată la 12 iulie 2020 6).
În ceea ce privește prevenirea practicilor de etichetare care generează deșeuri alimentare, Comisia
analizează opțiunile pentru o utilizare și o înțelegere mai eficace a marcării datei. În conformitate cu
Strategia „De la fermă la consumator”, adoptată în mai 2020, Comisia va elabora o propunere de
revizuire a normelor UE privind marcarea datei, până în 2022. Activitatea științifică a EFSA va
beneficia, de asemenea, de revizuirea normelor relevante ale UE.
Răspuns la recomandarea 3 litera (a), punctul 87: Comisia consideră că recomandarea este pusă în
aplicare integral. La 31 martie 2020, aceasta a primit, de la contractantul extern, versiunea finală a
raportului proiectului-pilot privind cartografierea și analiza cadrelor de politică și a celor normative
din statele membre în domeniul redistribuirii alimentelor, după ce a fost validată de reprezentanții
statelor membre care au participat la Platforma UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente7.
Această validare a fost considerată necesară având în vedere caracterul cuprinzător al analizei,
inclusiv informațiile privind toate statele membre.

RO

6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:199:FULL&from=EN.

7

Raportul final publicat la 31 martie 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (raportul principal) și
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (anexa).

RO

380
Raportul special nr. 36/2016: O evaluare a mecanismelor de închidere a programelor derulate
în sectoarele coeziunii și dezvoltării rurale în perioada 2007-2013
Răspuns la recomandarea 2, punctul 127: Comisia nu a acceptat recomandarea.
Pentru perioada 2014-2020, pentru FEADR, Comisia calculează următorii indicatori: o rată de eroare
raportată și o rată de eroare ajustată la nivelul agenției de plăți în fiecare an, precum și o sumă finală
estimată expusă riscului la nivel de fond. Similar cu perioada 2007-2013, pentru programele din
perioada 2014-2020, Comisia va prezenta în raportul său anual de activitate soldul de închidere pentru
fiecare agenție de plăți, inclusiv o sumă estimată expusă riscului.
Pentru perioada post-2020, având în vedere introducerea noului model de performanță pentru PAC
post-2020, va exista o trecere de la un sistem bazat pe conformitate la un sistem bazat pe performanță.
În urma adoptării noului temei juridic care reglementează perioada post-2020, Comisia își va ajusta
raportarea în raportul anual de activitate.
Răspuns la recomandarea 3, punctul 127: Comisia nu a acceptat recomandarea. Comisia a informat și
va continua să informeze, în perioada 2021-2027, autoritatea bugetară în deplină transparență cu
privire la rezultatul închiderii în rapoartele anuale de activitate respective, chiar dacă această obligație
nu este inclusă în legislația sectorială.
Răspuns la recomandarea 4, punctul 131: Comisia nu a acceptat recomandarea. Pentru a asigura o
tranziție fără probleme de la actuala la viitoarea perioadă PAC și pentru a evita perturbarea
activităților multianuale, Comisia a înaintat, la 31 octombrie 2019, o Propunere de regulament de
stabilire a unor dispoziții tranzitorii [COM(2019) 581 final]. Această propunere, de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), este în curs de negociere cu
colegiuitorii.
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