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IV
(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII
EUROPENE

CURTEA DE CONTURI

În temeiul dispozițiilor articolului 287 alineatele (1) și (4) TFUE, ale articolului 148 alineatul (1) și ale articolului 162 alineatul (1) din
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, precum și ale
articolelor 43, 48 și 60 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil
celui de Al zecelea fond european de dezvoltare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 567/2014
Curtea de Conturi a Uniunii Europene, în ședința sa din 13 iulie 2017, a adoptat
RAPOARTELE ANUALE
privind exercițiul financiar 2016
Rapoartele, însoțite de răspunsurile instituțiilor la observațiile Curții, au fost transmise autorităților responsabile de acordarea descărcării
de gestiune, precum și celorlalte instituții.
Membrii Curții de Conturi sunt:
Klaus-Heiner LEHNE (președinte), Karel PINXTEN, Henri GRETHEN, Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Hans Gustaf WESSBERG,
Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES,
Alex BRENNINKMEIJER, Danièle LAMARQUE, Nikolaos MILIONIS, Phil WYNN OWEN, Oskar HERICS, Bettina JAKOBSEN,
Janusz WOJCIECHOWSKI, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO,
Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ.
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INTRODUCERE GENERALĂ
0.1.
Curtea de Conturi Europeană a fost instituită prin
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (1) ca auditor
extern al finanțelor Uniunii Europene (UE). În această calitate,
Curtea joacă rolul de gardian independent al intereselor
financiare ale tuturor cetățenilor Uniunii, contribuind în special
la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Mai multe informații
cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în
raportul de activitate, în rapoartele speciale, în analizele
panoramice și în avizele privind texte legislative noi sau
actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea
financiară (2).
0.2.
Acest al 40-lea raport anual al Curții cu privire la
execuția bugetului UE se referă la exercițiul financiar 2016.
Pentru fondurile europene de dezvoltare, se publică un raport
anual separat.
0.3.
Bugetul general al UE se adoptă anual de către Consiliu și
Parlamentul European. Raportul anual al Curții, alături de
rapoartele speciale, furnizează o bază pentru procedura de
descărcare de gestiune, prin care Parlamentul, la recomandarea
Consiliului, decide dacă Comisia și-a îndeplinit în mod
satisfăcător responsabilitățile bugetare. La data publicării sale,
raportul este trimis parlamentelor naționale, Parlamentului
European și Consiliului.
0.4.
Partea centrală a raportului anual o constituie declarația
de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor consolidate
ale UE și la legalitatea și regularitatea operațiunilor („regularitatea
operațiunilor”). Declarația este completată cu aprecieri specifice
pentru fiecare domeniu major de activitate a UE.
0.5.

În acest an, raportul este structurat după cum urmează:

— capitolul 1 conține declarația de asigurare, la care se adaugă
o sinteză a rezultatelor auditului Curții cu privire la
fiabilitatea conturilor și la regularitatea operațiunilor;
— capitolul 2 prezintă analiza Curții cu privire la gestiunea
bugetară și financiară;

(1)
(2)
(3)

(4)

Articolele 285-287 (JO C 326, 26.10.2012, p. 169-171).
Aceste documente sunt disponibile pe site-ul web al Curții:
www.eca.europa.eu
Capitolul 8 acoperă rubrica 3 (Securitate și cetățenie). Analiza
acestei rubrici nu include un nivel de eroare estimat. Curtea nu
furnizează o apreciere specifică pentru cheltuielile aferente
rubricii 6 din CFM (Compensări) sau pentru alte cheltuieli din
afara CFM.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
GLOSSARY_AR_2016/GLOSSARY_AR_2016_RO.pdf
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— capitolul 3 se axează, anul acesta, pe cadrul de raportare cu
privire la performanță instituit de Comisie, prezintă
rezultatele semnificative puse în evidență de rapoartele
speciale pe subiecte legate de performanță elaborate de
Curte în 2016 și analizează punerea în aplicare de către
Comisie a recomandărilor formulate de Curte într-o serie de
rapoarte speciale selectate din anii anteriori;
— capitolul 4 prezintă constatările Curții cu privire la
veniturile UE;
— capitolele 5-10 prezintă, pentru principalele rubrici din
actualul cadru financiar multianual (CFM) (3), rezultatele
testelor efectuate de Curte cu privire la regularitatea
operațiunilor, precum și o examinare a unor rapoarte
anuale de activitate, a altor elemente ale sistemelor de
control intern și a altor dispoziții în materie de guvernanță.
0.6.
Întrucât nu există situații financiare separate pentru
diferitele rubrici din CFM, concluziile pentru fiecare capitol nu
constituie o opinie de audit. Capitolele respective se concentrează mai degrabă asupra unor aspecte importante specifice
fiecăreia dintre rubricile din CFM.
0.7.
Prezentarea observațiilor Curții se dorește a fi clară și
concisă. 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 conținând definiții și
explicații pentru cea mai mare parte a acestor termeni
specifici (4). Termenii definiți în glosar figurează cu litere cursive
la prima lor apariție în fiecare capitol.
0.8.
Răspunsurile Comisiei (sau, după caz, ale altor instituții
și organe ale UE) la observațiile Curții sunt prezentate odată cu
acest raport și trebuie de asemenea luate în considerare. Cu toate
acestea, este responsabilitatea Curții, în calitatea sa de auditor
extern, să își facă cunoscute constatările de audit și să formuleze
concluziile necesare astfel încât să furnizeze o evaluare
independentă și imparțială a fiabilității conturilor și a regularității
operațiunilor.
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CAPITOLUL 1
Declarația de asigurare și informații în sprijinul acesteia
CUPRINS
Puncte

Declarația de asigurare a Curții furnizată Parlamentului European și Consiliului – Raportul
auditorului independent
Introducere
Rolul Curții de Conturi Europene
Cheltuielile efectuate de UE constituie un instrument important pentru atingerea
obiectivelor urmărite în cadrul politicilor
Fiabilitatea conturilor – Constatările auditului privind exercițiul financiar 2016
Conturile nu au fost afectate de denaturări semnificative
Aspectele-cheie ale auditului
Regularitatea operațiunilor: veniturile și aproximativ jumătate din cheltuieli nu sunt
afectate de un nivel semnificativ de eroare
Rezultatele auditului cu privire la exercițiul 2016 arată o îmbunătățire

I‐XXVIII
1.1‐1.3
1.1‐1.2
1.3
1.4‐1.7
1.4‐1.6
1.7
1.8‐1.34
1.9‐1.21

Nivelurile de eroare estimate de Comisie …

1.22‐1.24

… concordă în general, în majoritatea cazurilor, cu constatările Curții

1.25‐1.27

Comisia a prezentat cifre cu privire la corecții și recuperări

1.28‐1.30

Modul de aplicare a corecțiilor și a recuperărilor depinde de elementul lor declanșator

1.31‐1.32

În anumite circumstanțe, Curtea ia în considerare acțiunile corective atunci când
estimează nivelul de eroare

1.33‐1.34

Curtea transmite către OLAF cazurile care prezintă suspiciuni de fraudă

1.35‐1.36

Concluzii

1.37‐1.38

Rezultatele auditului
Anexa 1.1 – Abordarea și metodologia auditului
Anexa 1.2 – Frecvența erorilor detectate în eșantionul de audit extras pentru exercițiul 2016

1.38
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DECLARAȚIA DE ASIGURARE A CURȚII PREZENTATĂ PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
CONSILIULUI – RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Opinie
I.

Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene, aprobate de Comisie la 26 iunie 2017, care cuprind situațiile financiare
consolidate (1) și rapoartele privind execuția bugetară (2) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în conformitate cu prevederile articolului 287 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor
II. În opinia Curții, conturile consolidate ale Uniunii Europene (UE) aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Uniunii la 31 decembrie 2016, precum și
rezultatele operațiunilor acesteia, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la
această dată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar și cu normele contabile bazate pe standardele de
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor
Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor
III. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinie cu rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor
IV. În opinia Curții, cu excepția efectelor aspectului descris la punctul care prezintă argumentele care stau la baza
exprimării unei opinii cu rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor, plățile subiacente
conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate
aspectele semnificative.

(1)
(2)

Situațiile financiare consolidate cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în
structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative (inclusiv raportarea
pe segmente).
Rapoartele privind execuția bugetară includ și notele explicative.
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Argumentele care stau la baza exprimării opiniei Curții
V. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA) și codul deontologic formulate
de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile
care revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului”
din prezentul raport. Curtea își desfășoară activitatea în mod independent în conformitate cu Codul Etic pentru Profesioniștii
Contabili al Consiliului pentru Standarde internaționale de etică pentru contabili (Codul IESBA) și cu respectarea cerințelor
etice relevante pentru auditul său și și-a îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și Codului IESBA.
Curtea consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa.

Argumentele care stau la baza exprimării opiniei cu rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente
conturilor
VI. Cheltuielile înregistrate în 2016 și bazate pe rambursări (3) sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Nivelul de
eroare estimat de Curte pentru plățile efectuate pe bază de rambursări este de 4,8 %. Nivelul de eroare global estimat de Curte
(3,1 %) rămâne superior pragului de semnificație stabilit de aceasta, dar erorile nu au un caracter generalizat. Plățile bazate pe
drepturi la plată nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare (4). Concluzia generală a Curții este confirmată de analiza
Comisiei cu privire la sumele expuse riscului, prezentată în Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE.

Aspecte-cheie ale auditului
VII. Aspectele-cheie ale auditului sunt acele aspecte care, pe baza raționamentului profesional al Curții, au prezentat cea
mai mare importanță pentru auditul conturilor consolidate din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul
auditului realizat de Curte cu privire la conturile consolidate în ansamblu și în vederea formulării opiniei sale asupra
conturilor respective, însă Curtea nu prezintă o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Curtea a evaluat provizionul constituit pentru pensii și alte beneficii ale angajaților și prezentat în conturi
VIII. La sfârșitul exercițiului 2016, bilanțul UE includea o sumă de 67,2 miliarde de euro reprezentând pensii și alte
beneficii ale angajaților. Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de datorie din bilanț, reprezentând aproape o
treime din totalul datoriilor pentru exercițiul 2016, care se ridică la 234,8 miliarde de euro.
IX. Cea mai mare parte a acestui provizion pentru pensii și alte beneficii ale angajaților (58,7 miliarde de euro) este legată de
sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Acest angajament cu titlu de pensii acoperă
„beneficiul determinat” garantat la articolul 83 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene (denumit în continuare
„Statutul funcționarilor”) și la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Datoria înregistrată în
conturi reflectă suma care ar fi fost inclusă într-un fond de pensii dacă un astfel de fond ar fi fost creat pentru plățile aferente
obligațiilor care există în materie de pensii pentru limită de vârstă (5). Pe lângă pensiile pentru limită de vârstă, suma respectivă
acoperă și pensiile de invaliditate și pensiile plătite văduvelor/orfanilor funcționarilor UE. În temeiul articolului 83 din Statutul
funcționarilor, plata prestațiilor prevăzute de sistemul de pensii este în sarcina bugetului UE, statele membre garantează
colectiv plata prestațiilor respective, iar funcționarii contribuie cu o treime din costul de finanțare a sistemului.

(3)
(4)
(5)

66,0 miliarde de euro. Mai multe informații în acest sens sunt prezentate la punctul 1.10 din Raportul anual pe 2016 al Curții.
63,3 miliarde de euro. Mai multe informații în acest sens sunt prezentate la punctul 1.11 din Raportul anual pe 2016 al Curții.
A se vedea Standardul internațional de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS) 25 – Beneficiile angajaților. În cazul Sistemului de pensii
al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene, obligația privind beneficiul determinat reflectă valoarea actualizată a plăților
viitoare preconizate pe care UE va trebui să le efectueze pentru a deconta obligațiile legate de pensii rezultate din serviciile prestate de
membrii personalului în perioada curentă și în perioadele anterioare.
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X. Sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene este un regim profesional și obligatoriu de
pensii pentru funcționarii UE, în cadrul căruia contribuțiile din partea personalului și a instituțiilor și organismelor angajatoare
sunt utilizate pentru a finanța pensiile viitoare. Sistemul este conceput să se afle implicit în echilibru actuarial prin ajustări ale
ratei de contribuție și ale vârstei de pensionare. Numărul și valoarea parametrilor utilizați pentru a calcula o proiecție pe
termen lung a costurilor cu pensiile subliniază natura actuarială a acestui calcul, care este realizat, în ultimă etapă, de Eurostat
în fiecare an.
XI. Ca parte a auditului său, Curtea a evaluat ipotezele actuariale și valoarea rezultată pentru provizionul de pensii. Astfel,
au fost verificate datele numerice, parametrii actuariali, calculul provizioanelor, precum și informațiile prezentate în bilanțul
consolidat și notele la situațiile financiare consolidate. Auditul desfășurat de Curte cu privire la valoarea justă a provizionului a
permis detectarea unor lacune și inexactități în baza de date subiacentă primară, care nu au însă un impact semnificativ asupra
conturilor consolidate ale UE. Așa cum a indicat în nota 2.9 la situațiile financiare consolidate, Comisia va lua măsuri
suplimentare pentru a-și consolida procesele utilizate pentru calcularea datoriei legate de beneficiile angajaților. Curtea va
monitoriza îndeaproape aceste măsuri.

Curtea a evaluat cheltuielile înregistrate în avans prezentate în conturi
XII. La sfârșitul exercițiului 2016, Comisia a estimat la 102 miliarde de euro valoarea cheltuielilor eligibile suportate și
datorate beneficiarilor, dar care nu fuseseră încă raportate (la sfârșitul exercițiului 2015, această sumă se ridica la 106 miliarde
de euro). Comisia a contabilizat aceste sume drept cheltuieli înregistrate în avans.
XIII. Curtea a examinat metodologiile și sistemele de control utilizate pentru estimările la sfârșit de exercițiu în cadrul
principalelor direcții generale. Curtea a extras eșantioane de facturi și de prefinanțări și a desfășurat activități de audit cu
privire la aceste elemente pentru a testa în ce măsură cheltuielile înregistrate în avans erau afectate de denaturări. Au fost
solicitate explicații suplimentare de la serviciile contabile ale Comisiei în legătură cu metodele generale aplicate, în special în
legătură cu noua metodă utilizată pentru perioada de programare 2014-2020 în domeniul coeziunii.
XIV. Activitatea desfășurată a permis Curții să concluzioneze că estimarea valorii globale a cheltuielilor înregistrate în
avans, așa cum figurează ea în bilanțul consolidat, prezintă o imagine fidelă a situației la nivelul principalelor direcții generale.
Cu toate acestea, în cazul unor direcții generale mai mici, Curtea a detectat deficiențe sistemice legate de înregistrările de la
sfârșitul exercițiului. Comisia a elaborat un plan de acțiune în acest sens.

Curtea a solicitat Comisiei informații suplimentare care să vină în sprijinul evaluării instrumentelor financiare aflate în
gestiune partajată
XV. Autoritățile statelor membre transferă o parte din fondurile primite ca plăți în avans din partea Comisiei către
instrumente financiare care iau forma împrumuturilor, a instrumentelor de capital sau a garanțiilor.
XVI. Pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013, dreptul Uniunii nu impunea acestor autorități să elaboreze, în
vederea întocmirii conturilor, rapoarte periodice privind sumele deținute în cadrul instrumentelor respective. Prin urmare,
Comisia a realizat o serie de estimări cu privire la utilizarea acestor plăți în avans, pe baza celui mai recent raport disponibil (în
acest caz, cel de la sfârșitul exercițiului 2015) și pornind de la premisa că fondurile respective urmau să fie utilizate integral și
în mod uniform pe parcursul perioadei de eligibilitate (care se întindea inițial până la 31 decembrie 2015 și care a fost
prelungită ulterior până la 31 martie 2017). Curtea observă că, deși, în opinia sa, utilizarea instrumentelor financiare în 2016
a avut loc în afara perioadei de eligibilitate (a se vedea punctele 6-20 și 6.21 din capitolul 6), Comisia nu încearcă să
recupereze aceste sume. Prin urmare, prezentarea din bilanț și nota 2.5 la situațiile financiare consolidate reflectă această
poziție a Comisiei.
XVII. În ceea ce privește CFM 2014-2020, autoritățile trebuie să transmită, în fiecare declarație de cheltuieli, informații
privind plățile în avans către instrumentele financiare și plățile vărsate din cadrul acestor instrumente către beneficiarii finali.
Pe baza acestor informații, se calculează o sumă estimativă care este recunoscută în conturi pentru perioada cuprinsă între
data ultimei declarații de cheltuieli primite și sfârșitul exercițiului.
XVIII. Curtea a examinat procedura instituită pentru recunoașterea prefinanțărilor conexe și consideră că suma prezentată
în bilanț oferă o imagine fidelă a situației.
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Alte aspecte
XIX. Conducerea este responsabilă de celelalte informații. Acestea includ „Analizarea și discutarea situațiilor financiare”, dar nu
și conturile consolidate și nici raportul de audit al Curții cu privire la acestea. Opinia exprimată de Curte cu privire la conturile
consolidate nu acoperă celelalte informații, iar Curtea nu formulează niciun fel de concluzie în materie de asigurare cu privire
la acestea. În contextul auditului său referitor la conturile consolidate, Curtea are responsabilitatea de a lua cunoștință de
aceste alte informații și, în cadrul acestui demers, de a analiza dacă ele prezintă inconsecvențe semnificative cu conturile
consolidate sau cu informațiile obținute în cadrul auditului ori dacă ele comportă orice alte denaturări semnificative. În cazul
în care, pe baza activității desfășurate, Curtea conchide că celelalte informații prezintă denaturări semnificative, ea este obligată
să raporteze acest lucru. Curtea nu are nimic de semnalat în acest sens.

Responsabilitățile conducerii
XX. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar, conducerea este responsabilă de întocmirea
și de prezentarea conturilor consolidate ale Uniunii Europene pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public
acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. Această
responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controlului intern necesar pentru întocmirea și pentru
prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie
rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și
informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală
pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor Uniunii Europene aparține Comisiei (articolul 317 TFUE).
XXI. În ceea ce privește întocmirea conturilor consolidate, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității UE de a-și
continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al
continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze entitatea sau să oprească operațiunile
sau nu are nicio altă alternativă realistă decât de a face acest lucru.
XXII.

Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare financiară al UE.

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor consolidate și al operațiunilor subiacente
XXIII. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor
denaturări semnificative în cadrul conturilor consolidate ale Uniunii Europene și la conformitatea operațiunilor subiacente cu
legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare
cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său.
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta
întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude,
fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual
sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor consolidate le pot lua pe baza acestora.
XXIV. În ceea ce privește veniturile, examinarea efectuată de Curte cu privire la resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea
adăugată și pe venitul național brut a avut drept punct de plecare agregatele macroeconomice relevante pe baza cărora acestea
sunt calculate și a inclus evaluarea sistemelor Comisiei de prelucrare a acestor agregate până la primirea contribuțiilor din
partea statelor membre și înregistrarea acestora în conturile consolidate. În ceea ce privește resursele proprii tradiționale,
Curtea examinează conturile autorităților vamale și analizează fluxul taxelor până la momentul încasării sumelor de către
Comisie și până la momentul înregistrării lor în conturi.

C 322/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.9.2017

XXV. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost
suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea
achiziționării de active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în
momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar instituția sau
organismul acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același
exercițiu sau ulterior.
XXVI. Ca parte a auditurilor sale desfășurate în conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:
— Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor consolidate și riscul ca operațiunile
subiacente să prezinte neconformități semnificative cu cerințele cadrului juridic aplicabil al Uniunii Europene, fie că
aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori; de asemenea, Curtea concepe și
desfășoară proceduri de audit care să abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a
sta la baza opiniei sale. Riscul de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități semnificative cauzate de fraudă
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern;
— Curtea ia în considerare controlul intern relevant pentru audit în vederea elaborării de proceduri de audit adecvate în
raport cu circumstanțele, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern;
— Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al
prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;
— Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului contabil
privind continuitatea activității și determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă
cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și
continua activitatea. În cazul în care concluzionează că există o incertitudine semnificativă, Curtea trebuie să atragă
atenția, în raportul său, asupra prezentărilor aferente din conturile consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului său.
Cu toate acestea, evenimente sau condiții ulterioare pot determina entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza
principiului continuității activității;
— Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor consolidate, inclusiv prezentările de informații,
și măsura în care conturile consolidate reflectă operațiunile și evenimentele subiacente într-o manieră care asigură
prezentarea fidelă;
— Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile financiare ale entităților care fac parte din
sfera de consolidare a Uniunii Europene cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturile consolidate și la
operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își
asumă întreaga responsabilitate pentru opinia sa de audit.
XXVII. Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată și programarea în timp a auditului, precum și
principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care Ie identifică pe
parcursul auditului.
XXVIII. Dintre aspectele comunicate cu Comisia și cu celelalte entități auditate, Curtea stabilește care sunt aspectele cele
mai importante pentru auditul conturilor consolidate din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale
auditului. Curtea descrie aceste aspecte în raportul său cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea
publică a aspectului sau cu excepția cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu ar trebui
comunicat în raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de
consecințele negative ale acestei comunicări.

13 iulie 2017
Klaus-Heiner LEHNE
Președinte
Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide De Gasperi, Luxemburg, LUXEMBURG
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INTRODUCERE

Rolul Curții de Conturi Europene
1.1. Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit a Uniunii Europene. În conformitate cu Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea:
— formulează o opinie cu privire la conturile UE;
— verifică dacă bugetul UE este utilizat în conformitate cu
legile și reglementările aplicabile;
— raportează cu privire la economia, eficiența și eficacitatea
cheltuielilor UE (6); și
— prezintă avize cu privire la propunerile legislative care au
un impact financiar.
1.2. Activitățile pe care le desfășoară în vederea declarației de
asigurare (activități explicate în anexa 1.1) permit Curții să se
achite în mod direct de îndeplinirea celui dintâi și a celui de al
doilea dintre obiectivele menționate mai sus. În ceea ce privește
capitolul 3 și anumite domenii de politică (7), activitățile
desfășurate în vederea raportului anual abordează, de asemenea,
principiile economiei, eficienței sau eficacității cheltuielilor.
Considerate în ansamblu, activitățile de audit ale Curții aduc
totodată o contribuție semnificativă la avizele pe care instituția
le elaborează cu privire la propunerile legislative de natură
financiară.

Cheltuielile efectuate de UE constituie un instrument
important pentru atingerea obiectivelor urmărite în
cadrul politicilor
1.3. Cheltuielile pe care le efectuează Uniunea Europeană
(UE) reprezintă un instrument important – dar nu singurul –
pentru realizarea obiectivelor de politică urmărite. Printre alte
instrumente importante utilizate în acest scop se numără
legiferarea, precum și libera circulație a mărfurilor, a serviciilor,
a capitalului și a persoanelor în întreaga Uniune. În 2016,
cheltuielile UE s-au ridicat la 136,4 miliarde de euro (8), ceea ce
reprezintă 2,0 % din totalul cheltuielilor publice din statele
membre ale UE și 0,9 % din venitul național brut al UE (a se
vedea caseta 1.1).

(6)
(7)
(8)

A se vedea glosarul: buna gestiune financiară.
A se vedea partea 2 din capitolele 5, 6 și 7.
A se vedea Conturile anuale consolidate ale UE pentru
exercițiul 2016 – Rapoarte privind execuția bugetară și note
explicative – secțiunea 4.3 intitulată „CFM: Execuția creditelor de
plată”.
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Caseta 1.1 — Cheltuielile UE ca procent din totalul cheltuielilor publice din statele membre și ca procent din venitul național brut al acestora

Sursa pentru venitul național brut (VNB) al statelor membre: set convenit de previziuni privind resursele proprii tradiționale și bazele TVA/VNB, situația la 19.5.2016 (Comisia
Europeană).
Sursa pentru cheltuielile publice ale statelor membre: Eurostat – conturile naționale anuale.
Sursa pentru cheltuielile UE: datele contabile ale Comisiei Europene.
Date compilate de Curtea de Conturi Europeană.
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FIABILITATEA CONTURILOR – CONSTATĂRILE
AUDITULUI
PRIVIND
EXERCIȚIUL
FINANCIAR 2016

Conturile nu au fost afectate de denaturări semnificative
1.4. Observațiile Curții privesc conturile consolidate ale
Uniunii Europene (9) (denumite în continuare „conturile”) pentru
exercițiul financiar 2016. Conturile au fost primite, împreună cu
scrisoarea cuprinzând declarațiile contabilului, la 26 iunie 2017.
Conturile sunt însoțite de un text intitulat „Analizarea și
discutarea situațiilor financiare” (10). Opinia de audit pe care o
exprimă Curtea nu acoperă și această analiză. Totuși, în
conformitate cu standardele de audit, Curtea a evaluat dacă
această analiză corespunde cu informațiile prezentate în conturi.
1.5. Conturile publicate de Comisie indică un total al
datoriilor, la 31 decembrie 2016, de 234,8 miliarde de euro,
în condițiile în care totalul activelor se ridica la 162,7 miliarde
de euro. Rezultatul economic pentru exercițiul 2016 a fost de
1,7 miliarde de euro (11).
1.6. În urma auditului său, Curtea a constatat că conturile nu
au fost afectate de denaturări semnificative. Observațiile Curții
cu privire la gestiunea financiară și bugetară a fondurilor UE
sunt prezentate în capitolul 2.

(9)

(10)

(11)

Conturile consolidate cuprind:
(a) situațiile financiare consolidate, care includ bilanțul (care
prezintă activele și pasivele la sfârșitul exercițiului), situația
performanței financiare (în care sunt recunoscute veniturile
și cheltuielile aferente exercițiului), situația fluxurilor de
numerar (care indică modul în care modificările produse în
conturi afectează numerarul și echivalentele de numerar),
situația modificărilor în structura activelor nete, precum și
notele la aceste situații financiare;
(b) rapoartele privind execuția bugetară, care tratează veniturile
și cheltuielile aferente exercițiului respectiv, precum și
notele la aceste rapoarte.
A se vedea Îndrumarea 2 privind practica recomandată, intitulată
„Analizarea și discutarea situațiilor financiare”, emisă de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul
Public (International Public Sector Accounting Standards Board –
IPSASB).
A se vedea situația performanței financiare în conturile anuale
consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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Aspecte-cheie ale auditului
1.7. Aspectele-cheie ale auditului (12) sunt acele aspecte care,
pe baza raționamentului profesional al Curții, au prezentat cea
mai mare importanță în auditarea situațiilor financiare ale
perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul
auditului realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în
ansamblu și în vederea formulării opiniei asupra situațiilor
respective, însă Curtea nu formulează o opinie separată cu
privire la aceste aspecte. În conformitate cu standardul
internațional ISSAI 1701 al instituțiilor supreme de audit,
Curtea raportează cu privire la aspecte-cheie ale auditului ca
parte a opiniei sale (punctele VII-XVIII din declarația de
asigurare).

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR: VENITURILE
ȘI APROXIMATIV JUMĂTATE DIN CHELTUIELI NU
SUNT AFECTATE DE UN NIVEL SEMNIFICATIV DE
EROARE
1.8. Curtea examinează veniturile și cheltuielile UE (13)
pentru a evalua dacă acestea sunt în conformitate cu legile și
reglementările aplicabile. Rezultatele auditului Curții privind
veniturile sunt prezentate în cadrul capitolului 4, iar rezultatele
auditului privind cheltuielile sunt prezentate în capitolele 5-10
(a se vedea caseta 1.2). Principalele constatări ale Curții sunt
prezentate în continuare:
(a) Veniturile nu au fost afectate de un nivel semnificativ de
eroare (a se vedea punctul 4.21).
(b) În ceea ce privește cheltuielile, Curtea continuă să detecteze
un nivel semnificativ de eroare, dar erorile nu au un
caracter generalizat. Curtea estimează că nivelul de eroare
care afectează cheltuielile în ansamblu este de 3,1 %, cu
precizarea că erorile semnificative se limitau în cea mai
mare parte la cheltuielile bazate pe rambursarea costurilor,
care reprezentau aproximativ jumătate din populația
auditată (a se vedea caseta 1.4).

(12)
(13)

Auditorii au obligația de a raporta cu privire la aspectele-cheie ale
auditului în urma introducerii în 2016 a ISSAI 1701 care se
succede standardului ISA 701.
Punctele 7-10 din anexa 1.1.

1.8 și 1.9. Comisia constată cu satisfacție că rezultatele din acest
an reprezintă o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor din anii
anteriori.
În ceea ce privește instrumentele financiare pentru politica de coeziune
(la care se face referire în caseta 1.2), Comisia consideră că plățile
efectuate către beneficiarii finali până la sfârșitul lunii martie 2017 în
conformitate cu orientările sale de încheiere se încadrează în perioada
de eligibilitate stabilită (a se vedea răspunsul Comisiei la punctele 6.20
și 6.21).
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Caseta 1.2 — Sinteza constatărilor privind regularitatea operațiunilor în exercițiul 2016

Capitol din raportul anual

Rubrică din CFM

Operațiunile
care au făcut
obiectul
auditului
(în miliarde de
euro)

Intervalul de încredere (%)
Nivelul de eroare
estimat
Limita
Limita inferioară
pentru 2016
superioară a
a nivelului de
(%)
nivelului de
eroare (LEL)
eroare (UEL)

Nivelul de eroare
estimat
pentru 2015
(%)

5. Competitivitate

Rubrica 1a

15,2

4,1

2,1

6,1

4,4

6. Coeziune

Rubrica 1b

35,7

4,8 (1)

2,2

7,4

5,2

7. Resurse naturale

Rubrica 2

57,9

2,5

1,5

3,5

2,9

8. Securitate și cetățenie

Rubrica 3

2,4

–

–

–

–

9. Europa în lume

Rubrica 4

8,3

2,1

0,6

3,6

2,8

10. Administrație

Rubrica 5

9,4

0,2

0,0

0,8

0,6

Altele (2)

Rubrica 6 și altele

0,4

–

–

–

–

(1)

(2)

Total

129,3

3,1 (1)

2,2

4,0

3,8

Veniturile

144,7

0

0

0

0

Nivelul de eroare estimat pentru domeniul coeziunii nu include o cuantificare a plăților efectuate în 2016 către instrumente financiare. În opinia Curții, aceste plăți,
care reprezintă 2,5 miliarde de euro, au fost efectuate în afara perioadei de eligibilitate definite la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului (JO L 210, 31.7.2006, p. 25) (punctele 6.20-6.21). Aceste plăți ar avea ca efect creșterea cu 2,0 % a nivelului de eroare estimat pentru ansamblul
cheltuielilor UE.
Curtea nu prezintă o apreciere specifică pentru cheltuielile aferente rubricilor 3 (Securitate și cetățenie) și 6 (Compensări) din CFM și nici pentru alte cheltuieli
(instrumentele speciale din afara CFM pentru perioada 2014-2020, cum ar fi Rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de
solidaritate al Uniunii Europene și Instrumentul de flexibilitate). Activitățile de audit pe care Curtea le-a efectuat cu privire la aceste domenii au contribuit însă la
concluzia sa globală referitoare la cheltuielile aferente exercițiului 2016.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Rezultatele auditului cu privire la exercițiul 2016
arată o îmbunătățire
1.9. Nivelul de eroare global estimat de Curte s-a îmbunătățit
comparativ cu nivelul din ultimii ani (a se vedea caseta 1.3), dar
continuă să depășească valoarea de referință de 2 % stabilită de
Curte pentru pragul de semnificație. Trebuie precizat însă că
aproximativ jumătate din cheltuielile aferente exercițiului 2016
nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare (a se vedea
caseta 1.4).
Caseta 1.3 — Nivelul de eroare estimat [rata de eroare cea mai probabilă (most likely error – MLE)] (2014-2016)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Rezultatele obținute pentru diferitele domenii de cheltuieli indică
tendințe distincte în ceea ce privește erorile
1.10. Curtea estimează că nivelul de eroare care afectează
cheltuielile bazate pe rambursarea costurilor este de 4,8 % (în
comparație cu 5,2 % pentru exercițiul 2015), depășind deci
considerabil pragul de semnificație de 2 % (a se vedea caseta 1.4).
În cazul acestui tip de cheltuieli, beneficiarii solicită rambursarea
din fondurile UE a costurilor eligibile pe care le-au suportat.
Astfel de plăți privesc, printre altele, proiecte de cercetare
(capitolul 5) și programe de formare (capitolul 6), precum și
proiecte din cadrul dezvoltării rurale și regionale (capitolele 6 și
7) și din domeniul cooperării pentru dezvoltare (capitolul 9). În
cadrul acestor sisteme, destinatarii trebuie să furnizeze informații
care să demonstreze că au desfășurat o activitate eligibilă pentru
sprijin și că au suportat costuri pentru care pot solicita
rambursarea. În acest sens, ei trebuie să respecte norme
complicate referitoare la cheltuielile a căror rambursare poate
fi solicitată (eligibilitate) și la modul în care costurile pot fi
suportate în mod corespunzător (de exemplu, normele privind
achizițiile publice sau normele în materie de ajutoare de stat).
Problemele apărute în acest proces conduc la erori care afectează
concluzia Curții cu privire la următoarele rubrici din CFM:
rubrica 1a – Competitivitate (punctele 5.28-5.29), rubrica 1b –
Coeziune (punctele 6.38-6.39), rubrica 2 – Resurse naturale
(concluzia globală – punctele 7.32-7.33) și rubrica 4 – Europa în
lume (punctele 9.34-9.35).

1.10. Simplificarea reprezintă cea mai eficace modalitate de
reducere a costurilor și a sarcinii administrative aferente controalelor,
precum și a riscului de eroare. De asemenea, domeniile de politică care
fac obiectul unor sisteme de gestionare și control solide și al unor norme
de eligibilitate mai puțin complexe sunt mai puțin expuse riscului de
eroare.
CCE a confirmat faptul că proiectele care utilizează opțiuni simplificate
în materie de costuri sunt mai puțin expuse riscului de eroare decât în
cazul rambursării costurilor efective. Din acest motiv, Comisia a
promovat în mod activ utilizarea acestora în cadrul politicii de coeziune
și dezvoltare rurală în ultimii ani. În plus, utilizarea opțiunilor
simplificate în materie de costuri reduce sarcina administrativă și
îmbunătățește orientarea către rezultate a autorităților de management,
a agențiilor de plăți și a beneficiarilor, în special atunci când opțiunile
simplificate în materie de costuri se bazează pe obținerea realizărilor
sau a rezultatelor proiectelor.
Normele privind achizițiile publice și ajutoarele de stat nu sunt specifice
pentru cheltuielile UE. În vederea abordării dificultăților întâmpinate în
aceste domenii, Comisia pune în aplicare planuri de acțiune cu statele
membre (a se vedea răspunsul Comisiei la punctele 6.15 și 6.18).
În agricultură, dezvoltarea rurală rămâne un domeniu care merită o
analiză atentă, în special în ceea ce privește măsurile de tip investiții.
Comisia solicită în mod sistematic statelor membre să elaboreze planuri
de acțiune în vederea remedierii atunci când sunt identificate deficiențe
de control și sprijină punerea în aplicare a acestora. Cu toate acestea,
ținând seama de necesitatea de a asigura un echilibru între legalitate și
regularitate și îndeplinirea obiectivelor de politică, ținând seama
totodată de costurile de implementare (gestionare și control), nu se
poate aștepta cu certitudine reală ca o rată de eroare sub 2 % pentru
plățile către beneficiari să poată fi atinsă, cu eforturi rezonabile. Cu
toate acestea, capacitatea de corecție a recuperărilor statelor membre și
corecțiile financiare ale Comisiei în anii care urmează exercițiului
financiar în care s-au înregistrat cheltuielile permit Comisiei să obțină o
asigurare cu privire la cheltuielile în domeniul PAC.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 1.12 și 6.7.

1.11. Curtea estimează că nivelul de eroare care afectează
cheltuielile bazate pe drepturi la plată este de 1,3 % (în
comparație cu 1,9 % pentru exercițiul 2015, a se vedea
caseta 1.4). În cazul acestui tip de cheltuieli, beneficiarii primesc
plata dacă îndeplinesc anumite condiții. Această categorie de
plăți include bursele pentru studenți și bursele de cercetare
(capitolul 5), ajutoarele directe pentru fermieri și măsurile de
agromediu (capitolul 7) și salariile și pensiile (capitolul 10).
Curtea a observat îmbunătățiri în toate domeniile de cheltuieli
bazate pe drepturi la plată și a ajuns la concluzia că nivelul de
eroare estimat pentru ajutoarele directe acordate fermierilor s-a
situat sub pragul de semnificație.

1.11. Comisia salută evaluarea CCE pentru cheltuielile bazate pe
drepturi la plată.
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Caseta 1.4 — Plățile bazate pe drepturi la plată și plățile de natură administrativă aferente exercițiului 2016 nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare
(în miliarde de euro)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

1.12. După cum se poate observa în caseta 1.5, domeniul
care a contribuit în cea mai mare măsură la nivelul de eroare pe
care Curtea l-a estimat pentru exercițiul 2016 a fost Coeziunea,
urmat de rubricile Resurse naturale, Competitivitate și Europa în
lume. Această repartizare se înscrie în linia constatărilor pe care
Curtea le-a formulat cu privire la exercițiul 2015.

1.12. Comisia colaborează constant cu statele membre în vederea
îmbunătățirii sistemelor acestora de gestionare și control și va continua
să utilizeze cu strictețe și în timp util instrumentele de supraveghere
legale disponibile pentru a se asigura că sunt corectate toate erorile
semnificative. Atunci când este necesar, planuri de acțiune care
abordează cauzele specifice ale erorilor sunt puse în aplicare în mod
sistematic.
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Caseta 1.5 — Contribuția fiecărei rubrici din CFM la nivelul de eroare global estimat pentru exercițiul 2016

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

1.13. În ceea ce privește rubrica Competitivitate (capitolul 5),
nivelul de eroare estimat este de 4,1 %, ceea ce reprezintă o
scădere în comparație cu nivelul estimat pentru 2015 (4,4 %). O
mare parte dintre cheltuieli se efectuează pe baza rambursării
costurilor și erorile din acest domeniu reflectă, în esență,
diferitele categorii de costuri neeligibile (în special costuri cu
personalul, alte costuri directe și costuri indirecte).

1.13. Comisia face trimitere la răspunsul său comun la punctele
5.9 și 5.10.

1.14. În ceea ce privește rubrica Coeziune (capitolul 6),
nivelul de eroare estimat este de 4,8 %, ceea ce reprezintă o
descreștere față de rezultatul corespunzător aferent exercițiului 2015 (5,2 %). Cheltuielile din acest domeniu sunt bazate cu
preponderență pe rambursarea costurilor. Includerea unor
costuri neeligibile în declarațiile de cheltuieli și selectarea unor
proiecte neeligibile reprezintă 70 % din nivelul de eroare estimat.

1.14. Comisia face trimitere la răspunsul său la punctele 1.10,
1.12, 6.7 și 6.11.
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1.15. În ceea ce privește rubrica Resurse naturale (capitolul 7),
nivelul de eroare estimat este de 2,5 %, ceea ce reprezintă o
scădere în comparație cu nivelul estimat pentru 2015 (2,9 %).
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) reprezintă mai
mult de trei sferturi din cheltuielile efectuate în acest domeniu și
nu este afectat de un nivel semnificativ de eroare (1,7 %), în timp
ce, în domeniul dezvoltării rurale, Curtea continuă să constate
un nivel ridicat de eroare (4,9 %), în special în cazul cheltuielilor
bazate pe rambursarea costurilor. Curtea nu a identificat un
nivel semnificativ de eroare în cazul cheltuielilor bazate pe
drepturi la plată și legate de sprijinul direct acordat fermierilor,
aceste cheltuieli fiind reglementate de norme simplificate privind
eligibilitatea terenurilor și dispun de un sistem eficace de control
ex ante (IACS) ce permite verificări încrucișate automate între
diferitele baze de date.

1.15. În ceea ce privește FEGA, Comisia salută evaluarea CCE, în
special cu privire la eficiența Sistemului Integrat de Administrare și
Control (IACS), care contribuie în mod semnificativ la prevenirea și
reducerea nivelurilor de eroare (a se vedea punctul 7.13). Comisia va
continua să colaboreze cu statele membre pentru a menține calitatea
sistemului de identificare a parcelelor agricole și a IACS în general.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 1.10 și 1.12.

1.16. În ceea ce privește rubrica Europa în lume (capitolul 9),
nivelul de eroare estimat este de 2,1 %, ceea ce reprezintă o
scădere față de nivelul estimat pentru 2015 (2,8 %). Lipsa unor
documente justificative esențiale și cazurile de plăți intermediare
supradeclarate validate și închise (14) de Comisie reprezintă două
treimi din acest nivel total.
1.17. În ceea ce privește rubrica Administrație (capitolul 10),
Curtea a constatat că acest domeniu nu este afectat de un nivel
semnificativ de eroare. Astfel, nivelul de eroare estimat este de
0,2 %, în scădere deci față de nivelul estimat pentru exercițiul 2015 (0,6 %). Majoritatea cheltuielilor din acest domeniu
constau în salarii, pensii și indemnizații plătite de instituțiile și
organismele UE.
1.18. Curtea nu estimează niveluri de eroare pentru alte
domenii de cheltuieli, de exemplu pentru rubrica 3 din CFM
(capitolul 8). În total, cheltuielile acoperite de declarația de
asigurare a Curții în aceste domenii s-au ridicat la 2,8 miliarde
de euro (2,2 % din cheltuielile acoperite de auditul Curții).
Activitățile desfășurate în aceste domenii continuă să contribuie
însă la concluziile globale ale Curții pentru 2016.
1.19. Erorile privind eligibilitatea care afectează sistemele
bazate pe rambursarea costurilor continuă să reprezinte cea mai
importantă contribuție la nivelul de eroare estimat:
— includerea de costuri neeligibile în declarațiile de cheltuieli;
și
— proiecte și activități neeligibile și beneficiari neeligibili (a se
vedea caseta 1.6).

(14)

O operațiune de validare și închidere permite transformarea unei
plăți de prefinanțare în cheltuieli acceptate. Situația de supradeclarare care poate apărea într-o astfel de operațiune înseamnă că
o parte din suma înregistrată în contabilitate drept cheltuieli nu
este justificată de rapoartele financiare.

1.19. Comisia ajunge la aceeași concluzie în ceea ce privește natura
și cauzele profunde ale erorilor.
Simplificarea reprezintă cea mai eficientă modalitate de reducere atât a
riscului de eroare, cât și a costurilor și a sarcinii de control. Pentru
programele cu niveluri constant ridicate de eroare, Comisia ia în
permanență atât măsuri preventive, cât și măsuri corective pentru a
soluționa cauzele lor profunde și impactul acestora. Mai multe detalii
pot fi consultate în Comunicarea Comisiei „Cauzele profunde ale
erorilor și măsurile luate [articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul
financiar]” – COM(2017) 124 din 28.2.2017.
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Caseta 1.6 — Repartizarea nivelului de eroare global estimat, pe tipuri de eroare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

Metoda de gestiune are un impact limitat asupra nivelurilor de
eroare
1.20. Nivelul de eroare estimat de Curte în diferitele domenii
de cheltuieli prezintă o corelație mult mai puternică cu baza
utilizată pentru efectuarea plăților (rambursări ale costurilor sau
drepturi la plată) decât cu metoda de gestiune (15). Curtea a
constatat cele mai ridicate niveluri de eroare în domeniul
Coeziune (aflat sub gestiune partajată) și în domeniul Competitivitate (gestionat direct de către Comisie și indirect prin
entități cărora le-a fost încredințată execuția). Sistemele bazate
pe rambursarea costurilor predomină în aceste două domenii de
cheltuieli (a se vedea caseta 1.7).

(15)

Aceste metode sunt: gestiunea directă (execuția bugetului este
asigurată direct de către Comisia Europeană); gestiunea indirectă
(execuția bugetului este încredințată țărilor terțe partenere,
organizațiilor internaționale, agențiilor naționale, Grupului BEI
etc.); și gestiunea partajată (execuția bugetului este partajată între
Comisie și statele membre).
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Caseta 1.7 — Nivelul mediu de eroare estimat, în funcție de metoda de gestiune și de baza pe care se realizează plățile (2016)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

1.21. Pentru exercițiul 2016, nivelul de eroare estimat este de
3,3 % pentru ansamblul cheltuielilor care fac obiectul gestiunii
partajate (în comparație cu 4,3 % în 2015) și de 3,3 % pentru
toate celelalte forme de cheltuieli operaționale (în comparație cu
4,2 % în 2015) (16). Nivelul de eroare estimat pentru cheltuielile
administrative este de 0,2 % (în comparație cu 0,6 % în 2015).

Nivelurile de eroare estimate de Comisie …
1.22. Fiecare direcție generală (DG) din cadrul Comisiei
elaborează un raport anual de activitate (RAA). Acesta include o
declarație în care directorul general oferă asigurarea că raportul
prezintă în mod corespunzător informațiile financiare și că
operațiunile aflate sub responsabilitatea sa sunt conforme cu
legile și reglementările în vigoare. Raportul conține, de
asemenea, o prezentare a gradului de realizare a obiectivelorcheie urmărite în cadrul politicilor (subiect abordat la
punctele 3.5 și 3.18-3.32), precum și un raport de gestiune al
directorului general adresat comisarilor.

(16)

Constituite, în principal, din cheltuielile acoperite de capitolele 5
și 8 și, de asemenea, din anumite părți ale cheltuielilor discutate
în capitolele 6 și 7 și executate în gestiune directă sau indirectă.
Nivelul de eroare extrapolat pentru cheltuielile care fac obiectul
gestiunii partajate se bazează pe examinarea a 560 de operațiuni
(extrase dintr-o populație de 94,5 miliarde de euro), în timp ce
extrapolarea pentru alte forme de cheltuieli operaționale se
bazează pe examinarea a 321 de operațiuni (extrase dintr-o
populație de 25,4 miliarde de euro).

1.22. Raportul anual de activitate (RAA) este un raport al
directorului general către colegiul comisarilor cu privire la îndeplinirea
îndatoririlor sale. Rapoartele anuale de activitate furnizează o
prezentare a gradului de realizare a obiectivelor generale și specifice
astfel cum sunt stabilite în planul strategic și de gestionare al Direcției
Generale. Acestea includ, de asemenea, realizările în materie de
gestiune financiară, control intern, precum și management organizațional.
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1.23. Anul acesta, pentru prima dată, toate direcțiile generale
au estimat nivelul de eroare care afectează „cheltuielile
relevante”. Definiția „cheltuielilor relevante” (17) corespunde
definiției date de Curte operațiunilor subiacente (punctul 10
din anexa 1.1).
Caseta 1.8 – Comparație între rezultatele auditului Curții referitor la exercițiul 2016 și sumele estimate de Comisie a fi expuse riscului la momentul plății în
rapoartele sale anuale de activitate referitoare la exercițiul 2016

Suma totală estimată a fi
expusă riscului la momentul plății (%) (5) (6)

Intervalul de încredere (%)

Capitol din raportul anual

Nivelul de
eroare estimat (%) (1)

Limita suLimita infeperioară a
rioară a ninivelului de
velului de
eroare
eroare (LEL)
(UEL)

Rapoarte anuale de activitate ale direcțiilor
generale din cadrul Comisiei (2) (3)
Valoarea
minimă

Valoarea maximă

Capitolul 5 – Competitivitate
pentru creștere și locuri de
muncă

4,1

2,1

6,1

CNECT, EAC, EACEA, EASME, ECFIN, ENER,
ERCEA, FISMA, GROW, INEA, JRC, MOVE,
REA, RTD și TAXUD

2,0

2,4

Capitolul 6 – Coeziune economică, socială și teritorială

4,8

2,2

7,4

EMPL și REGIO

2,2

3,6

Capitolul 7 – Resurse naturale

2,5

1,5

3,5

AGRI, MARE, ENV și CLIMA

2,5

2,5

Rubrica 9 – Europa în lume

2,1

0,6

3,6

DEVCO, NEAR, ECHO, FPI, TRADE, AGRI,
EMPL, REGIO, EACEA și ECFIN

1,3

1,4

Capitolul 10 – Administrație

0,2

0,0

0,8

Administrație (4)

0,2

0,2

3,1

2,2

4,0

2,1

2,6

Total
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(17)

Total

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor anuale de
activitate ale Comisiei.

Nivelul de eroare estimat: a se vedea caseta 1.2 și notele la aceasta.
Unele direcții generale gestionează cheltuieli alocate în cadrul mai multor rubrici din CFM (AGRI, EACEA, ECFIN, EMPL și REGIO).
Denumirile (complete) ale direcțiilor generale și ale agențiilor executive ale Comisiei prezentate sub formă de acronime în această casetă pot fi găsite în secțiunea 9.6
din Ghidul stilistic interinstituțional (http://publications.europa.eu/code/ro/ro-390600.htm).
BUDG, COMP, DGT, DIGIT, EPSC, EPSO/EUSA, ESTAT, HR, IAS, OIB, OIL, OLAF, OP, PMO, SCIC, SG, SJ și SRSS.
Procentul de cheltuieli care este posibil să nu fie conforme cu prevederile reglementare și contractuale aplicabile la momentul plății.
Majoritatea direcțiilor generale au comunicat suma expusă riscului sub forma unei singure cifre. Unele direcții generale au comunicat un interval variind de la un nivel
minim la unul maxim (ECFIN, FISMA, CNECT, RTD, REA, OIB și INEA), în timp ce DG REGIO a prezentat un interval delimitat de o valoare medie și de una maximă.

Plățile efectuate, din care se scad prefinanțările noi, dar care
includ prefinanțările anterioare validate și închise efectiv în cursul
exercițiului financiar [Raportul anual pentru 2016 privind
gestionarea și performanța bugetului UE – COM(2017) 351 final,
anexa 3, pagina 16].
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1.24. După introducerea conceptului de „sumă expusă
riscului la închidere” în raportul anual privind gestionarea și
performanța pe 2015, direcțiile generale au inclus acest tip de
informații în rapoartele lor anuale de activitate. Comisia s-a
concentrat asupra impactului mecanismelor multianuale de
corecție, care va contribui la reducerea nivelului de eroare pe
care l-a estimat.

1.24. Conceptul de „sumă expusă riscului la închidere” completează
imaginea globală a programelor multianuale, întrucât acesta oferă
informații suplimentare cu privire la suma expusă riscului care rămâne
după ce sunt luate în considerare toate măsurile corective, inclusiv
„capacitatea de corecție”, și anume cea mai bună estimare a corecțiilor
care vor fi efectuate în anii care vor urma anului în care sunt efectuate
cheltuielile.

… concordă în general, în majoritatea cazurilor, cu
constatările Curții
1.25. În ceea ce privește indicatorii în materie de legalitate și
regularitate, cifrele prezentate în rapoartele anuale de activitate
în legătură cu sumele expuse riscului la momentul plății
concordă în general, în majoritatea cazurilor, cu estimările
Curții privind nivelul de eroare (a se vedea caseta 1.8) (18).

1.25. În ceea ce privește suma globală estimată expusă riscului la
momentul plății (menționată în caseta 1.8), trebuie menționat că
cifrele prezentate în rapoartele anuale de activitate pe 2016 și în
Raportul anual de gestiune și performanță acoperă în mod
corespunzător cheltuielile aferente programelor atât pentru perioada
de programare 2007-2013, cât și pentru perioada de programare
2014-2020. În ceea ce privește coeziunea, cifrele aferente perioadei
2007-2013 raportate sunt cuprinse între 2,6 % și 4,2 %. Cu toate
acestea, Comisia consideră că actualele programe de coeziune prezintă
un risc mai scăzut încă din faza de proiectare, astfel cum rezultă din
cifrele aferente perioadei 2014-2020, pentru care Comisia raportează
un procent cuprins între 0,9 % și 1,7 %.

1.26. Curtea a constatat că direcții generale din cadrul
aceleiași rubrici din CFM aplicau abordări diferite pentru
prezentarea ratelor de eroare și a sumelor expuse riscului (19).
De asemenea, Curtea a observat că existau riscuri de ordin
metodologic la nivelul activității desfășurate de autoritățile de
audit cu privire la cheltuielile din perioada 2014-2020 (20).
Totodată, potrivit celor constatate de Curte, Comisia a trebuit să
procedeze la ajustări semnificative ale statisticilor de control
prezentate de agențiile de plăți (21).

1.26. Comisia aplică o metodologie solidă pentru estimarea
nivelului de eroare în cadrul operațiunilor. Serviciile Comisiei aplică
această metodologie luând în considerare cerințele cadrului lor juridic
specific și modul de gestionare. Prin urmare, fiecare director general
aplică abordarea cea mai adecvată pentru a furniza o estimare realistă a
nivelului de eroare pentru domeniile de politică aflate în responsabilitatea sa, luând în considerare caracteristicile de risc inerent ale
programelor (de exemplu, risc mai ridicat în ceea ce privește IMM-urile
și risc mai scăzut în cadrul programelor Marie Curie) și rezultatele
controalelor disponibile pentru diferite domenii de cheltuieli (de
exemplu, disponibilitatea unui număr suficient de rezultate ex post,
calitatea rapoartelor furnizate de entitățile cărora le-a fost încredințată
execuția).
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 6.33 și 6.34.

(18)

(19)
(20)
(21)

Curtea a analizat rapoartele anuale de activitate ale: BUDG și
ESTAT (punctul 4.20); RTD, EAC și MOVE (punctul 5.20); REGIO
și EMPL (punctul 6.26); AGRI (punctul 7.28); MARE, ENV și
CLIMA (punctul 7.31); NEAR (punctul 9.29); HR, DIGIT, OIB,
OIL, OP și PMO (punctul 10.7) și DEVCO (punctul 33 din
raportul anual privind FED).
Rubrica 1a din CFM – Competitivitate (a se vedea punctul 5.21).
Rubrica 1b din CFM – Coeziune (a se vedea punctul 6.34).
Rubrica 2 din CFM – Resurse naturale (a se vedea punctul 7.29).
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1.27. Rata de eroare globală la momentul plății care a fost
calculată de Comisie pentru 2016 în Raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE era semnificativă,
variind între 2,1 % și 2,6 % (în comparație cu un interval de
2,3-3,1 % pentru exercițiul 2015). Nivelul de eroare estimat de
Curte este de 3,1 % (pentru exercițiul 2015, acest nivel a fost de
3,8 %).

1.27. Comisia a realizat progrese în ceea ce privește limitarea ratei
globale de eroare la plată. Suma totală expusă riscului la închidere
pentru 2016 prezentată în Raportul anual de gestiune și performanță
este estimată la mai puțin de 2 % din totalul cheltuielilor relevante
după luarea în considerare a corecțiilor viitoare estimate.

Comisia a prezentat cifre cu privire la corecții și
recuperări …
1.28. În secțiunea „Analizarea și discutarea situațiilor financiare” aferentă exercițiului 2016, sunt raportate corecții
financiare și recuperări implementate în valoare totală de
3,4 miliarde de euro. Caseta 1.9 prezintă o repartizare a
sumelor raportate în funcție de domeniile de cheltuieli și de
etapa din ciclul cheltuielilor la care Comisia a aplicat acțiunile
corective (la momentul declarării/acceptării cheltuielilor/momentul plății din buget).

1.28. Informații detaliate privind corecțiile financiare și recuperările
sunt furnizate în anexa la partea II din Raportul anual de gestiune și
performanță (1).

(1)

Raportul anual de gestiune și performanță pentru 2016 [COM
(2017) 351 final], partea II.
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Caseta 1.9 – Măsurile corective din 2016: cum au fost ele implementate în diferitele domenii de cheltuieli?

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza secțiunii „Analizarea și discutarea situațiilor financiare” din conturile consolidate ale UE pentru exercițiul financiar 2016 și pe
baza datelor subiacente.
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1.29. În 2016, Comisia a înregistrat 0,6 miliarde de euro
reprezentând corecții și recuperări aplicate „la sursă” (mai exact,
înainte de acceptarea cheltuielilor în cauză). Aceste corecții și
recuperări se aplică prin deducerea sumelor neeligibile din
declarațiile de cheltuieli înainte de efectuarea plăților corespondente din bugetul UE (aceasta înseamnă că sumele deduse nu
sunt incluse ulterior în populația auditată de Curte, întrucât
operațiunile selectate pentru testare sunt extrase din plățile deja
acceptate de Comisie). Astfel de recuperări (în valoare de
0,4 miliarde de euro) au reprezentat mai mult de patru cincimi
din ansamblul acțiunilor corective întreprinse în 2016 în
domeniile care fac obiectul gestiunii directe și al celei indirecte.

1.29. Sumele reprezentând corecțiile și recuperările la sursă
demonstrează axarea Comisiei pe măsuri preventive menite să protejeze
bugetul UE înainte de acceptarea cheltuielilor.

1.30. Restul de 2,8 miliarde de euro corespunzând acțiunilor
corective privea declarații de cheltuieli deja acceptate de Comisie
(și care, prin urmare, au fost incluse în populația de plăți
auditate de Curte). Din această sumă:

1.30.

(a) în ceea ce privește rubrica Resurse naturale, aproximativ
2 miliarde de euro priveau decizii de conformitate în
domeniul agriculturii pe care Comisia le-a înregistrat ca
venituri alocate și care devin disponibile pentru finanțarea
cheltuielilor agricole;
(b) în ceea ce privește Coeziunea, aproximativ 0,6 miliarde de
euro reprezentau retrageri de către statele membre ale unor
cereri de rambursare deja acceptate pentru proiecte sau
cheltuieli și înlocuirea acestora cu noi proiecte sau
cheltuieli. Aceste retrageri nu antrenează o returnare a
fondurilor la bugetul UE (22);

(b) Legislația prevede posibilitatea, pentru statele membre, de a
retrage cheltuielile neconforme și de a le înlocui cu altele noi,
conforme. Acest lucru protejează bugetul UE, în conformitate cu
principiul care prevede că, în cadrul gestiunii partajate, statele
membre sunt responsabile în primă instanță pentru depistarea
neregulilor și efectuarea corecțiilor financiare, după caz.

(c) în ceea ce privește domeniile aflate în gestiune directă și
indirectă (în special Competitivitate și Europa în lume),
aproximativ 0,1 miliarde de euro priveau sume recuperate
după efectuarea plății.

Modul de aplicare a corecțiilor și a recuperărilor
depinde de elementul lor declanșator
1.31. Comisia și statele membre pot aplica corecții și
recuperări în diferite moduri, urmând ordinea stabilită în
Regulamentul financiar (23):
(a) în cazul fondurilor cheltuite în mod necorespunzător:
corecțiile se bazează pe valoarea operațiunilor afectate de
eroare (corecții individuale);
(b) în cazul erorilor sistematice dintr-un eșantion de operațiuni
reprezentativ: corecțiile se aplică extrapolând rezultatele la
întreaga populație (corecții extrapolate);

(22)
(23)

A se vedea Raportul special nr. 4/2017.
Articolul 80 alineatul (4) din Regulamentul financiar prevede
următoarele: „Comisia își bazează corecțiile financiare pe
identificarea sumelor cheltuite în mod necuvenit și a implicațiilor
financiare asupra bugetului Uniunii. În cazul în care aceste sume
nu pot fi identificate cu exactitate, Comisia poate aplica corecții
extrapolate sau forfetare, în conformitate cu normele sectoriale.”

1.31.
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(c) în cazul deficiențelor de sistem pentru care nu pot fi
calculate cu precizie implicațiile financiare asupra bugetului: se aplică ratele definite în normele sectoriale pentru
fiecare situație (corecții forfetare).

(c) Corecțiile forfetare sunt utilizate atunci când există un risc
justificat ca deficiențele constatate ale sistemului să fi avut un
impact financiar asupra bugetului UE, însă nu este posibil, cu un
efort proporțional, să se identifice mai precis prejudiciul financiar.
Acestea sunt aplicate pentru a aborda deficiențele sistemului și
riscurile asociate pe care acestea le generează pentru bugetul UE
și, în consecință, acestea remediază, de asemenea, nereguli
individuale.
O componentă importantă a abordării de audit bazat pe sisteme
care se aplică de regulă în cazul gestiunii partajate, corecțiile
forfetare reprezintă calea de urmat în contextul actual de
simplificare a legislației UE. Corecțiile forfetare sunt un stimulent
puternic pentru statele membre de a-și îmbunătăți sistemele de
gestionare și control, contribuind astfel la legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente individuale.
Prin urmare, Comisia consideră că aceste corecții forfetare sunt
extrem de importante atunci când se analizează nivelul de eroare
care afectează un anumit domeniu de politică.

1.32. Numeroase situații în care Comisia și statele membre
aplică și raportează corecții și recuperări nu sunt cuantificate în
nivelul de eroare estimat de către Curte:

1.32.

(a) corecțiile forfetare sunt aplicate mai degrabă pentru a
remedia deficiențe de sistem decât pentru a elimina nereguli
individuale. Deficiențele de sistem indică un risc de
cheltuieli neconforme, dar nu este întotdeauna posibil să
se identifice o legătură între aceste deficiențe și eventualele
plăți neconforme detectate de Curte și cuantificate în
nivelul de eroare pe care aceasta îl estimează;

(a) Comisia protejează bugetul UE de cheltuielile realizate cu
încălcarea legii. În cazul în care sumele exacte nu pot fi
identificate în mod precis cu eforturi proporționale, Comisia poate
aplica corecții extrapolate sau forfetare în vederea îndeplinirii
acestei obligații. Corecțiile forfetare sunt un stimulent puternic
pentru ca statele membre să își îmbunătățească sistemele de
gestionare și control.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 1.31
litera (c) și răspunsurile Comisiei la Raportul special nr. 4/2017
al CCE „Protejarea bugetului UE de cheltuieli neconforme cu
reglementările”.

(b) Comisia aplică uneori corecții în cazuri care, în opinia
Curții, nu constituie erori (cuantificabile). De exemplu,
cazurile de termene nerespectate, de lipsă a publicității și de
încălcare a obligațiilor legate de ecocondiționalitate nu sunt
luate în considerare pentru nivelul de eroare estimat de
Curte.

În anumite circumstanțe, Curtea ia în considerare
acțiunile corective atunci când estimează nivelul de
eroare
1.33. Curtea încearcă să țină seama de măsurile corective
luate de statele membre și de Comisie, în cazul în care acestea
sunt aplicate înainte de examinarea pe care o desfășoară Curtea.
Ea verifică dacă aceste corecții (inclusiv recuperări ale sumelor
plătite în mod necuvenit unor beneficiari și corecțiile de la
nivelul proiectelor) au fost aplicate și ajustează nivelul de eroare
estimat ori de câte ori este cazul. Cu toate acestea, impactul
măsurilor corective variază în mod semnificativ de la un
domeniu de cheltuieli la altul și de la o măsură corectivă la alta.

(b) Comisia observă că, în propria estimare a capacității de corecție,
nu sunt incluse corecțiile din încălcări ale ecocondiționalității.
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1.34. În cazul a 41 de operațiuni selectate în cadrul
eșantionului pentru 2016, Comisia și autoritățile statelor
membre aplicaseră măsuri corective care au afectat în mod
direct operațiunea și care au prezentat deci relevanță pentru
calculele Curții. Aceste măsuri i-au permis Curții să reducă
nivelul de eroare estimat cu 1,2 puncte procentuale (0,5 puncte
procentuale în 2015). Variațiile privind numărul de operațiuni
afectate și impactul măsurilor asupra nivelului de eroare estimat
de Curte nu pot indica dacă acțiunile corective au devenit mai
eficace sau mai puțin eficace, întrucât aceste măsuri se aplică
unei porțiuni relativ mici din eșantionul Curții și este normal să
existe fluctuații de la un an la altul.

1.34. Comisia va continua să își exercite rolul de supraveghere prin
punerea în aplicare a corecțiilor financiare și a recuperărilor la un nivel
care corespunde celui al neregulilor și deficiențelor identificate.

CURTEA TRANSMITE CĂTRE OLAF CAZURILE
CARE PREZINTĂ SUSPICIUNI DE FRAUDĂ
1.35. Curtea semnalează Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), spre analiză și, eventual, investigare preliminară,
cazurile de suspiciune de fraudă identificate fie în cursul
auditului său (inclusiv în cadrul activității cu privire la
performanță), fie pe baza informațiilor comunicate direct Curții.
Curtea nu poate face comentarii cu privire la cazurile individuale
sau la modul în care OLAF a dat curs acestora. În 2016:
— Curtea a evaluat legalitatea și regularitatea a aproximativ
1 000 de operațiuni în cadrul activităților sale de audit
desfășurate în vederea raportului anual și, în plus, a elaborat
36 de rapoarte speciale;
— Curtea a semnalat către OLAF 11 cazuri de suspiciune de
fraudă identificate în cursul auditurilor sale (în comparație
cu 27 de astfel de cazuri în 2015), precum și cinci cazuri
identificate pe baza informațiilor comunicate de cetățeni
(15 astfel de cazuri în 2015);
— cazurile cele mai frecvente de suspiciune de fraudă erau
legate de crearea artificială a condițiilor pentru a îndeplini
criteriile de eligibilitate, de nelivrarea bunurilor/serviciilor și
de declararea unor costuri care nu îndeplineau criteriile de
eligibilitate, urmate de cazuri de conflicte de interese și de
alte nereguli privind achizițiile.
1.36. Conform situației de la 31 decembrie 2016, cazurile de
suspiciune de fraudă semnalate în atenția OLAF între 2010 și
2016 au determinat deschiderea a 67 de investigații, dintre care
16 erau încă în curs de desfășurare. Conform informațiilor
comunicate de OLAF, dintre cele 51 de investigații finalizate și
închise, 28 fie s-au soldat cu recomandări de recuperare a
banilor și de eventuală deschidere a unor proceduri judiciare, fie
au fost închise deoarece Comisia sau autoritățile naționale
luaseră deja măsurile necesare. La 31 decembrie 2016, OLAF
formulase, pentru aceste cazuri, recomandări care vizau
recuperări în valoare totală de 247 de milioane de euro. În
cazurile pe care OLAF le-a închis fără a formula recomandări
pentru acțiuni viitoare, concluzia cel mai des întâlnită era că nu
existau dovezi privind un act de fraudă la adresa intereselor
financiare sau de altă natură ale UE.
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1.37. Principala funcție a prezentului capitol este de a veni în
sprijinul opiniei de audit prezentate în declarația de asigurare.

Rezultatele auditului
1.38. Rezultatele auditului Curții arată că s-au înregistrat
îmbunătățiri în ultimii ani. În concluzie, Curtea consideră că
cheltuielile bazate pe drepturi la plată nu sunt afectate de un
nivel semnificativ de eroare, în timp ce cheltuielile bazate pe
rambursarea costurilor sunt afectate de un nivel semnificativ de
eroare. Pe această bază, Curtea conchide că erorile nu au un
caracter generalizat.
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ANEXA 1.1
ABORDAREA ȘI METODOLOGIA AUDITULUI

1.
Abordarea de audit a Curții este prezentată în Manualul de audit financiar și audit de conformitate, disponibil pe
site-ul web al instituției. Pentru planificarea activităților sale, Curtea recurge la un model de asigurare de audit. În vederea
planificării, ea ține seama de riscul de producere a unor erori (riscul inerent), precum și de riscul ca erorile să nu fi fost
prevenite sau să nu fi fost detectate și corectate (riscul de control).

PARTEA 1 – Abordarea și metodologia auditului în ceea ce privește fiabilitatea conturilor

2.

Curtea examinează conturile consolidate ale UE pentru a stabili fiabilitatea lor. Aceste conturi cuprind:

(a) situațiile financiare consolidate; și
(b) rapoartele privind execuția bugetară.
3.

Conturile consolidate ar trebui să prezinte în mod adecvat, sub toate aspectele semnificative:

(a) situația financiară a Uniunii Europene la sfârșitul exercițiului;
(b) rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale acesteia; și
(c) modificările în structura activelor nete aferente exercițiului încheiat.
4.

În cadrul auditului său, Curtea:

(a) evaluează mediul de control contabil;
(b) verifică funcționarea principalelor proceduri contabile și a procesului de închidere a exercițiului;
(c) analizează coerența și verosimilitatea principalelor date contabile;
(d) analizează și reconciliază conturile și/sau soldurile;
(e) efectuează teste de fond cu privire la angajamente, plăți și posturi specifice din bilanț, pe baza unor eșantioane
reprezentative;
(f) în măsura posibilului și în conformitate cu standardele internaționale de audit, utilizează activitatea altor auditori, în
special atunci când auditează activități de împrumut și de creditare care sunt gestionate de Comisie și pentru care sunt
disponibile certificate de audit extern.

PARTEA 2 – Abordarea și metodologia auditului în ceea ce privește regularitatea operațiunilor

5.
Auditul regularității operațiunilor subiacente conturilor presupune efectuarea de teste pentru a se verifica dacă
operațiunile sunt conforme cu normele și reglementările aplicabile (a se vedea caseta 1.2).
6.
În cursul activității sale de audit, Curtea analizează măsura în care poate folosi în mod eficient controalele cu privire la
regularitate efectuate deja de către alte entități. În cazul în care dorește să utilizeze rezultatele acestor controale, în
conformitate cu standardele de audit, Curtea evaluează independența și competența celeilalte părți, precum și sfera și
caracterul adecvat al activității acesteia.

Cum testează Curtea operațiunile?

7.
Pentru fiecare rubrică din CFM (capitolele 5-10), Curtea efectuează teste pe un eșantion reprezentativ de operațiuni, cu
scopul de a estima ponderea operațiunilor neconforme din ansamblul populației.
8.
În cazul fiecărei operațiuni selectate, Curtea determină dacă cererea de plată sau plata au fost efectuate în scopurile
aprobate de buget și prevăzute în legislație. De asemenea, Curtea examinează modul în care a fost calculată suma aferentă
cererii de plată sau suma aferentă plății (în cazul unor cereri de plată cu o valoare mai mare, examinarea are loc pe baza unei
selecții reprezentative pentru toate elementele operațiunii). Aceasta presupune urmărirea parcursului operațiunii de la
nivelul conturilor bugetare până la destinatarul final (de exemplu, un fermier, organizatorul unui curs de formare sau al
unui proiect derulat în cadrul asistenței pentru dezvoltare), verificându-se respectarea condițiilor aplicabile la fiecare nivel.
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9.
Atunci când efectuează teste cu privire la operațiunile aferente veniturilor, Curtea examinează resursele proprii bazate
pe taxa pe valoarea adăugată și pe venitul național brut plecând de la agregatele macroeconomice pe baza cărora sunt
calculate aceste resurse. Curtea examinează controalele efectuate de Comisie cu privire la contribuțiile statelor membre până
la momentul primirii acestor contribuții și al înregistrării lor în conturile consolidate. În ceea ce privește resursele proprii
tradiționale, Curtea examinează conturile autorităților vamale și fluxul taxelor – de asemenea până la momentul încasării
sumelor de către Comisie și al înregistrării lor în conturi.
10.
În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost
suportate, înregistrate și acceptate. Acest mod de examinare acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în
vederea achiziționării de active). Curtea nu examinează însă plățile în avans la momentul la care sunt efectuate, ci mai
degrabă atunci când:
(a) destinatarul final al fondurilor UE (de exemplu un fermier, un institut de cercetare, o societate care furnizează lucrări sau
servicii contractate prin achiziție publică) a prezentat elemente justificative care atestă utilizarea fondurilor; și
(b) Comisia (ori o altă instituție sau organ care gestionează fonduri ale UE) a acceptat utilizarea finală a fondurilor, prin
validarea și închiderea plății în avans.
11.
Eșantionul de audit al Curții a fost astfel constituit încât să permită o estimare a nivelului de eroare pentru ansamblul
cheltuielilor și nu pentru operațiunile individuale (un anumit proiect, de exemplu). Curtea utilizează metoda de eșantionare
pe bază de unități monetare (monetary unit sampling – MUS) pentru a selecta cererile de plată sau plățile și apoi, la un nivel
inferior, elementele individuale din cadrul unei operațiuni (cum ar fi facturile legate de un proiect sau parcelele care
figurează în cererea depusă de un fermier). Ratele de eroare raportate pentru aceste elemente nu ar trebui înțelese ca o
concluzie privind operațiunile respective, ci, mai degrabă, ca o contribuție directă la nivelul de eroare global estimat pentru
cheltuielile UE în ansamblu.
12.
Curtea nu examinează operațiuni din toate statele membre și din toate țările și regiunile beneficiare pentru niciun
exercițiu vizat. Faptul că în exemple sunt nominalizate anumite state membre ori țări și/sau regiuni beneficiare nu înseamnă
că respectivele cazuri nu pot apărea și în altă parte. Exemplele ilustrative prezentate în acest raport nu pot constitui o bază
pentru formularea unor concluzii cu privire la statele membre, țările și/sau regiunile beneficiare în cauză.
13.
Abordarea Curții nu vizează să colecteze date privind frecvența erorilor în cadrul întregii populații. Prin urmare,
cifrele prezentate cu privire la numărul de erori detectate în cadrul unei rubrici din CFM, în cazul cheltuielilor gestionate de
o direcție generală sau al cheltuielilor dintr-un anumit stat membru nu sunt un indiciu al frecvenței erorilor în operațiunile
finanțate de UE sau în diferitele state membre. Abordarea de eșantionare utilizată de Curte aplică diferite ponderi pentru
diferite operațiuni, în funcție de valoarea cheltuielilor în cauză și de intensitatea activității sale de audit. Această ponderare
nu se aplică în informațiile privind frecvența erorilor, unde dezvoltarea rurală, de exemplu, are aceeași pondere ca sprijinul
direct acordat în domeniul resurselor naturale sau unde cheltuielile aferente Fondului social european au aceeași pondere ca
plățile din domeniile dezvoltării regionale și coeziunii.
Cum evaluează și prezintă Curtea rezultatele testelor efectuate pe operațiuni?

14.
O eroare poate afecta întreaga sumă implicată într-o operațiune individuală sau doar o parte din aceasta. Curtea
analizează dacă erorile identificate sunt cuantificabile sau necuantificabile, încercând să determine, altfel spus, dacă există
posibilitatea de a măsura proporția afectată de eroare din suma auditată. Erorile detectate și corectate anterior controalelor
efectuate de Curte și independent de acestea sunt excluse din calculul nivelului de eroare și din determinarea frecvenței
erorilor, întrucât detectarea și corectarea lor constituie o dovadă că sistemele de control funcționează în mod eficace.
15.
Criteriile pe care le utilizează Curtea pentru cuantificarea erorilor legate de achiziții publice sunt descrise în
documentul „Nerespectarea normelor în materie de achiziții publice – tipuri de nereguli și baza pentru cuantificare” (1).
16.
Modul în care Curtea cuantifică aceste erori poate fi diferit de abordarea utilizată de Comisie sau de statele membre
atunci când iau decizii cu privire la acțiunile care ar trebui întreprinse ca urmare a aplicării incorecte a normelor în materie
de achiziții publice.
Nivelul de eroare estimat

17.
Curtea estimează „rata de eroare cea mai probabilă” (most likely error – MLE) și procedează la această estimare pentru
majoritatea rubricilor din CFM, precum și pentru ansamblul cheltuielilor bugetare. MLE ia în considerare numai erorile
cuantificabile și se exprimă sub forma unui procentaj. Printre exemplele de erori se numără încălcări cuantificabile ale
normelor și ale reglementărilor aplicabile, ale prevederilor contractuale și ale condițiilor de acordare a finanțărilor
nerambursabile (granturilor). De asemenea, Curtea stabilește limita inferioară a nivelului de eroare (lower error limit – LEL) și
limita superioară a nivelului de eroare (upper error limit – UEL).
18.
La exprimarea opiniei sale de audit, Curtea utilizează un prag de semnificație de 2 % și ține seama, de asemenea, de
natura și de contextul erorilor, precum și de sumele corespunzătoare acestora.

(1)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf
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Cum examinează Curtea sistemele și cum raportează rezultatele?

19.
Comisia și alte instituții sau organe ale UE, precum și autoritățile statelor membre, țările și/sau regiunile beneficiare
instituie sisteme pe care le utilizează pentru a gestiona riscurile la care este expus bugetul și pentru a superviza/asigura
regularitatea operațiunilor. Este util să se examineze aceste sisteme cu scopul de a se identifica aspectele care necesită
îmbunătățiri.
20.
Fiecare rubrică din CFM, inclusiv veniturile, implică mai multe sisteme diferite. În fiecare an, Curtea selectează un
eșantion de sisteme și prezintă rezultatele evaluării sale alături de recomandări în vederea îmbunătățirii.
Cum ajunge Curtea la opiniile pe care le exprimă în declarația de asigurare?

21.
Pentru exprimarea opiniei sale cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente conturilor consolidate ale UE,
Curtea se sprijină pe activitățile de audit descrise în capitolele 4-10. Această opinie este prezentată în declarația de asigurare.
Activitățile desfășurate îi permit Curții să își formeze o opinie fundamentată indicând dacă erorile din cadrul populației
depășesc sau nu depășesc pragul de semnificație.
22.
Atunci când constată un nivel semnificativ de eroare și determină impactul acestuia asupra opiniei de audit, Curtea
trebuie să decidă dacă erorile – sau absența probelor de audit – au un caracter „generalizat”. În cadrul acestui demers, Curtea
aplică orientările conținute în ISSAI 1705 (extinzând sfera de aplicabilitate a acestor orientări la aspecte de legalitate și de
regularitate, în conformitate cu mandatul Curții). Atunci când erorile sunt semnificative și generalizate, Curtea prezintă o
opinie contrară.
23.
Se consideră că o eroare sau lipsa probelor de audit sunt „generalizate” dacă, potrivit raționamentului auditorului, nu
sunt limitate la anumite elemente, conturi sau aspecte din situațiile financiare (cu alte cuvinte, sunt răspândite pe tot
ansamblul conturilor sau al operațiunilor testate), ori, în cazul în care sunt limitate la acestea, ele afectează sau ar putea
afecta într-o proporție substanțială situațiile financiare sau privesc prezentări de informații care sunt fundamentale pentru
înțelegerea situațiilor financiare de către utilizatori.
24.
Cheltuielile globale aferente exercițiului 2016 sunt afectate de un nivel de eroare de 3,1 %, conform estimării celei
mai bune a Curții. În opinia Curții, această eroare nu are un caracter generalizat, întrucât se limitează la un anumit tip de
cheltuieli și apare doar în anumite domenii de cheltuieli. Nivelul de eroare estimat variază în funcție de diversele rubrici din
cadrul CFM, după cum se arată în capitolele 5-7, 9 și 10.
Suspiciunile de fraudă

25.
În cazul în care are motive să suspecteze activități frauduloase, Curtea informează în acest sens OLAF, oficiul
antifraudă al Uniunii, care are responsabilitatea de a efectua investigații în consecință. Curtea semnalează către OLAF mai
multe cazuri pe an.
PARTEA 3 – Legătura dintre opinia de audit privind fiabilitatea conturilor și opiniile de audit privind regularitatea operațiunilor

26.

Curtea a formulat:

(a) o opinie de audit privind conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar încheiat; și
(b) opinii de audit privind regularitatea veniturilor și a plăților subiacente acestor conturi.
27.
Activitățile sale și opiniile pe care le exprimă respectă standardele internaționale de audit și codul deontologic
formulate de IFAC și standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI.
28.
În situația în care auditorii emit opinii de audit atât cu privire la fiabilitatea conturilor, cât și cu privire la regularitatea
operațiunilor subiacente acestor conturi, standardele respective prevăd că o opinie modificată referitoare la regularitatea
operațiunilor nu antrenează automat o opinie modificată referitoare la fiabilitatea conturilor. În situațiile financiare, cu
privire la care Curtea exprimă o opinie, se recunoaște existența unei probleme semnificative legate de încălcările normelor
care reglementează cheltuielile imputate bugetului UE. În consecință, Curtea a decis că existența unui nivel semnificativ de
eroare care afectează regularitatea nu constituie în sine un motiv care să justifice modificarea opiniei sale separate privind
fiabilitatea conturilor.

FRECVENȚA ERORILOR DETECTATE ÎN EȘANTIONUL DE AUDIT EXTRAS PENTRU EXERCIȚIUL 2016
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INTRODUCERE
2.1. Acest capitol prezintă observațiile Curții cu privire la
gestiunea bugetară și financiară a UE din 2016 și identifică
principalele riscuri și provocări pentru bugetele viitoare.
2.2. Bugetul aferent unui exercițiu dat nu trebuie să
depășească plafoanele stabilite pentru creditele de angajament și
pentru creditele de plată în cadrul financiar multianual (CFM)
2014-2020 (1), care prevede că UE poate, la prețurile curente,
angaja o sumă de până la 1 087,2 miliarde de euro și poate
efectua plăți de până la 1 025,4 miliarde de euro în perioada
2014-2020 (2). Creditele de angajament și creditele de plată (3)
aferente unui exercițiu dat trebuie să se încadreze în limitele
stabilite prin Decizia privind resursele proprii (4).
2.3. Comisia a prezentat o evaluare la jumătatea perioadei cu
privire la implementarea cadrului financiar multianual curent,
aceasta fiind însoțită de un număr de propuneri legislative. O
parte din acest capitol se sprijină pe punctele de vedere
exprimate în trecut de către Curte cu privire la acele propuneri
legislative care prezintă relevanță pentru propunerea referitoare
la următorul cadru financiar multianual (5).

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014-2020 (Regulamentul privind CFM)
(JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
Aceste cifre corespund unui plafon al creditelor de angajament și
unui plafon al creditelor de plată de 1,04 %, respectiv, de 0,98 %
din venitul național brut (VNB) al UE pentru perioada
2014-2020, astfel cum o indică cea mai recentă ajustare tehnică
a CFM în documentul Comisiei intitulat: „Comunicare a Comisiei
către Consiliu și Parlamentul European – Ajustare tehnică a
cadrului financiar pentru 2017 în funcție de evoluția VNB și
ajustarea pachetelor privind politica de coeziune (articolele 6 și 7
din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020)”
[COM(2016) 311 final din 30 iunie 2016] („ajustarea tehnică
pentru 2017”).
Se pot constitui credite de plată suplimentare peste plafonul
stabilit pentru resursele proprii dacă ele au la bază alte venituri în
afară de acestea.
Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
(JO L 168, 7.6.2014, p. 105) prevede că valoarea creditelor de
angajament și valoarea creditelor de plată nu pot depăși 1,26 %,
respectiv, 1,20 % din VNB-ul UE.
Un document de informare referitor la comunicarea Comisiei,
intitulat: EU budget: time to reform? A briefing paper on the mid-term
review of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 (Bugetul
UE – a venit momentul unei reforme? Document de informare
privind evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar
multianual 2014-2020), Avizul nr. 2/2016 referitor la propunerea de majorare și de prelungire a Fondului european pentru investiții
strategice (FEIS) (JO C 465, 13.12.2016) și Avizul nr. 1/2017
referitor la propunerea vizând revizuirea Regulamentului financiar
(JO C 91, 23.3.2017).
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Plățile s-au încadrat în limitele stabilite de bugetul
anual
2.4. Cuantumul plăților efectuate din creditele bugetare a fost
cu 13,7 miliarde de euro mai mic decât valoarea creditelor
disponibile în bugetul adoptat inițial (130,2 miliarde de euro din
suma posibilă de 143,9 miliarde de euro (6), respectiv 90,5 % din
totalul disponibil) (a se vedea caseta 2.1).
2.5. Nivelul scăzut al plăților se explică în principal prin
faptul că statele membre au solicitat mai puține fonduri decât se
anticipase, în cererile lor de plată, din partea fondurilor structurale
și de investiții europene (fondurile ESI). Cauza constă în faptul că
programele au fost afectate de întârzieri în implementarea lor în
primii ani ai cadrului financiar multianual curent. Comisia a
furnizat următoarele explicații (7) pentru aceste întârzieri:
(a) repercutarea întârzierilor semnificative înregistrate în
implementarea programelor aferente perioadei 2007-2013;
(b) adoptarea cu întârziere a actelor legislative care constituie
temeiurile juridice pentru programele din perioada 20142020 (8);
(c) desemnarea cu întârziere de către statele membre a
autorităților naționale responsabile de gestiunea fondurilor
UE și notificarea tardivă a Comisiei cu privire la acestea;
(d) perioada de timp necesară adaptării la noile norme
modificate care reglementează programele și proiectele
aferente noii perioade;
(e) faptul că s-a acordat statelor membre un an suplimentar în
perioada 2014-2020 pentru a efectua plăți în contul
angajamentelor asumate (regula „n+3”) (9).

(6)
(7)

(8)

(9)

Excluzând reportările și veniturile alocate.
Pentru mai multe informații cu privire la aceste întârzieri, a se
vedea documentul Report on Budgetary and Financial Management
of the European Commission – Financial year 2016 (Raportul privind
gestiunea bugetară și financiară a Comisiei Europene – exercițiul
financiar 2016), p. 45 și 46, precum și secțiunea 3 al treilea
paragraf din anexa 6 privind previziunile de plată la documentul
SWD(2016) 299 final din 14 septembrie 2016, intitulat
Commission staff working document accompanying the document
‘Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council: Mid-term review/revision of the multiannual financial
framework 2014-2020 [COM(2016) 603 final]’ (Documentul de
lucru al serviciilor Comisiei care însoțește documentul intitulat
„Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu:
Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar
multianual 2014-2020 [COM(2016) 603 final]”).
Mai multe explicații cu privire la durata procedurii de adoptare a
temeiurilor juridice pentru programele din perioada 2014-2020
sunt prezentate la punctele 11 și 36 din Raportul special nr. 2/
2017 al Curții (http://eca.europa.eu).
Raportul special nr. 36/2016 al Curții (http://eca.europa.eu).
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2.6. Potrivit Comisiei (10), întârzierile care au afectat punerea
în aplicare a programelor din cadrul fondurilor ESI în cursul
primilor trei ani ai CFM 2014-2020 le-au depășit pe cele
înregistrate de programele din cadrul fondurilor structurale și al
Fondului de coeziune la începutul perioadei 2007-2013.
2.7. Dat fiind nivelul scăzut al cererilor de plată primite în
cursul exercițiului, autoritățile bugetare au modificat bugetul
pe 2016 prin reducerea creditelor de plată cu 7,3 miliarde de
euro (11). Chiar și în urma acestei reduceri, numărul mic de
cereri de plată a generat cel mai ridicat excedent înregistrat
din 2002: 6,4 miliarde de euro (12) (excedentul din 2015:
1,3 miliarde de euro).
Caseta 2.1 – Bugetul pe 2016
(în milioane de euro)

Sursa: conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene – exercițiul financiar 2016, „Rapoarte agregate privind execuția bugetului și note explicative”, tabelele 4.1 și 4.3.

(10)
11

( )
(12)

Anexa 6 privind previziunile de plată, secțiunea 3, al treilea
paragraf, la documentul SWD(2016) 299 final.
Bugetul rectificativ nr. 4. Acest buget, precum și alte bugete
rectificative au majorat creditele de angajament cu 273 de milioane de euro și creditele de plată cu 31 de milioane de euro.
A se vedea pagina privind rezultatul bugetar al UE din secțiunea
„Rapoarte agregate privind execuția bugetului și note explicative”
din conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiul
financiar 2016 („conturile UE pentru 2016”).
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Utilizarea pe scară largă a instrumentelor speciale și a
marjelor nu permite decât un grad redus de
flexibilitate pentru a se face față unor evenimente
neprevăzute
2.8. CFM 2014-2020 dispune de o serie de instrumente
având ca scop facilitarea funcționării bugetului și constituirea de
fonduri de rezervă. Cele mai importante dintre aceste
instrumente sunt următoarele:
(a) marja globală pentru plăți, care este prevăzută la articolul 5
din Regulamentul privind CFM, cu ajutorul căreia creditele
de plată neutilizate pot fi transferate în anii următori, cu
condiția ca plafonul stabilit în CFM să nu fie depășit. Astfel,
suma neutilizată de 13,7 miliarde de euro din 2016,
menționată la punctul 2.4, poate fi reportată în vederea
utilizării ei în anii următori. Sumele maxime stabilite (pe
baza prețurilor din anul 2011) pentru transferul de credite
de plată neutilizate care fuseseră prevăzute în CFM, pentru
exercițiile 2018-2020, totalizează 31 de miliarde de euro
(2018: 7 miliarde de euro; 2019: 11 miliarde de euro;
2020: 13 miliarde de euro);
(b) patru „instrumente speciale” (13) menite să fie utilizate
pentru a face față unor evenimente neprevăzute și unor
priorități în schimbare. Conform datelor din evaluarea
realizată de Comisie la jumătatea perioadei în 2016 (14),
suma totală care mai era încă disponibilă până în 2020 era
de 7,4 miliarde de euro. Potrivit unui document al
Consiliului (15) publicat la momentul la care avea loc
evaluarea CFM la jumătatea perioadei, va rămâne la
latitudinea autorității bugetare să decidă, de la caz la caz,
dacă plățile corespunzătoare instrumentelor speciale sunt
luate sau nu în calcul peste plafoanele CFM;
(c) marja pentru situații neprevăzute (16) de până la 0,03 % din
VNB-ul Uniunii (în jur de 4,5 miliarde de euro), care
permite, ca instrument ultim de reacție la situații
neprevăzute, transferul de credite de la un exercițiu la altul
și de la o rubrică la alta, cu condiția ca plafoanele prevăzute
în CFM să nu fie depășite. Această marjă a fost utilizată
pentru creditele de plată în 2014, urmând să fie
compensată în perioada 2017-2020. În ceea ce privește
creditele de angajament, marja pentru situații neprevăzute a
fost utilizată pentru transferul a 2,1 miliarde de euro către
rubricile 3 și 4 din CFM dinspre alte rubrici în 2016,
respectiv, în 2017, pentru a se putea răspunde nevoilor
generate de criza privind refugiații (17);

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

Rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul de solidaritate al
Uniunii Europene, Fondul european de ajustare la globalizare și
Instrumentul de flexibilitate. A se vedea articolele 9-12 din
Regulamentul privind CFM.
Anexa 6 privind previziunile de plată, secțiunea 6, la documentul
SWD(2016) 299 final.
A se vedea documentul 7031/17 ADD 1 al Consiliului.
Articolul 13 din Regulamentul privind CFM.
Decizia (UE) 2017/339 a Parlamentului European și a Consiliului
din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru
situații neprevăzute în 2016 (JO L 50, 28.2.2017, p. 47) și
Decizia (UE) 2017/344 a Parlamentului European și a Consiliului
din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru
situații neprevăzute în 2017 (JO L 50, 28.2.2017, p. 57).
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(d) marja globală pentru angajamente (18), care permite transferul unor credite de angajament neutilizate către anii
următori, sub rezerva utilizării lor în scopul creșterii
economice și al ocupării forței de muncă, în special în
rândul tinerilor. Aproape toată suma disponibilă ca marjă
globală pentru angajamente pentru 2014 și 2015 [1,8 miliarde de euro dintr-un total de 2,0 miliarde de euro (19)]a
fost alocată Fondului european pentru investiții strategice
(FEIS).
2.9. Aceste instrumente au fost constituite pentru a putea
răspunde nevoilor generate de diverse situații de urgență și
pentru a oferi o anumită flexibilitate în contextul unui sistem
bugetar al UE conceput să asigure o finanțare previzibilă pentru
programele de cheltuieli ale UE care se derulează pe termen
lung. Cu toate acestea, având în vedere că programele de
cheltuieli ale UE au suferit întârzieri în primii ani ai CFM
2014-2020 și sunt preconizate să fie implementate într-un ritm
mai accelerat spre sfârșitul acestei perioade, este posibil să nu
mai existe suficientă flexibilitate în cadrul plafoanelor CFM
pentru a se putea finanța răspunsul UE la eventualele
evenimente neprevăzute care încă mai pot apărea înainte de
finalul actualului CFM.
2.10. Pe lângă posibilitatea de a face apel la oricare dintre
marjele descrise mai sus, Consiliul poate decide, în unanimitate,
să revizuiască chiar Regulamentul privind CFM, pentru a
modifica plafoanele aferente creditelor (20).

Angajamentele restante au crescut, atingând un nivel
record
2.11. În 2016, UE a angajat 155,2 miliarde de euro dintr-o
sumă maximă posibilă de 156,1 miliarde de euro, ceea ce
corespunde unui procent de 99,4 % din totalul disponibil (21),
excluzând veniturile alocate.
2.12. Ca urmare a utilizării aproape în întregime a creditelor
de angajament și dat fiind nivelul sub cel preconizat al plăților,
creditele restante au scăzut, în primă instanță, în 2014, pentru a
crește din nou în 2015 și în 2016, când au atins un nivel record
de 238,8 miliarde de euro (a se vedea caseta 2.9). Ele sunt
estimate să crească și în 2017, întrucât bugetul pe 2017 prevede
credite de angajament în valoare de 157,9 miliarde de euro și
credite de plată în valoare de 134,4 miliarde de euro, ceea ce
implică o creștere a angajamentelor restante de până la
23,5 miliarde de euro.
2.13. Această acumulare de angajamente restante reprezintă
diferența cumulativă dintre angajamentele realizate și plățile
efectuate în baza acestora până în prezent, minus dezangajările.
Dezangajările au reprezentat o parte relativ mică din totalul
angajamentelor asumate în perioada 2007-2016 (27 de miliarde
de euro dintr-un total de 1 446 de miliarde de euro sau 1,9 %).

(18)
(19)
(20)
(21)

Articolul 14 din Regulamentul privind CFM.
Pe baza ajustării tehnice pentru exercițiul 2017.
Articolul 17 din Regulamentul privind CFM.
Baza pe care este asumat un „angajament” variază de la un
domeniu bugetar la altul (a se vedea punctul 2.5 și figura 2.1 din
Raportul anual pe 2015 al Curții).

2.9. În cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM [a se vedea
Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului], s-a
prevăzut o mai mare flexibilitate pentru anii rămași din CFM
2014-2020.
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2.14. Marea majoritate a angajamentelor restante privesc
programe de cheltuieli multianuale, în cazul cărora intervalul de
timp cuprins între momentul asumării angajamentului și
momentul efectuării plății corespondente poate depăși un an,
putând dura adesea până la trei ani. Conform cifrelor pe 2016,
angajamentele restante erau, la sfârșitul exercițiului, mai mari cu
72 % față de 2007 și reprezentau echivalentul a 2,9 ani (22) de
plăți, comparativ cu 2,2 ani în 2007. Această creștere la nivelul
angajamentelor restante riscă să creeze probleme de finanțare în
viitor (a se vedea punctele 2.32-2.39).

2.14. Creșterea nivelului angajamentelor restante pentru fondurile ESI în cel de al treilea an din perioada de programare este parte a
ciclului normal de implementare constatat anterior pentru aceste
fonduri. Profilul anual stabil al creditelor de angajament în perioada
2014-2020, introducerea regulii n+3, precum și ritmul lent de punere
în aplicare au condus la o creștere semnificativă a angajamentelor
restante.

PROBLEME ÎN MATERIE DE GESTIUNE BUGETARĂ PRIVIND BUGETUL PE 2016

Expunerea financiară a bugetului UE este considerabilă
2.15. Pe lângă angajamentele restante, UE avea de onorat un
număr de datorii pe termen lung, garanții și obligații juridice
importante care, la sfârșitul exercițiului 2016, erau încă restante.
2.16. Cea mai mare datorie pe termen lung a UE este cea
privind pensiile personalului, care se ridică la 67,2 miliarde de
euro (2015: 63,8 miliarde de euro). Deși personalul din cadrul
instituțiilor, organismelor și organelor UE contribuie la sistemul
de pensii, aceste contribuții sunt tratate ca venituri generale ale
bugetului UE, iar datoria aferentă nu este compensată cu niciun
activ specific.
2.17. În ultimii ani, UE a recurs din ce în ce mai mult la buget
pentru a finanța garanțiile pentru împrumuturi și pentru diferite
instrumente financiare (a se vedea caseta 2.2). Aceste garanții sunt
prezentate ca datorii contingente în conturile UE (23). Între nivelul
creditelor de plată din buget și nivelul maxim admis conform
Directivei privind resursele proprii trebuie menținută o marjă,
astfel încât aceste garanții să poată fi acoperite în cazul în care
este necesar.

(22)

(23)

Pentru a obține această cifră, auditorii Curții au împărțit suma
angajamentelor restante (2016: 238,3 miliarde de euro; 2007:
138,4 miliarde de euro) la valoarea plăților diferențiate care au
fost efectuate, mai exact plățile realizate în contul angajamentelor
multianuale în cursul exercițiului (2016: 81,5 miliarde de euro;
2007: 63,3 miliarde de euro).
A se vedea nota 4 la conturile UE pe 2016.
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Caseta 2.2 – Expunerea la garanții
(în miliarde de euro)

(*) Valoarea expunerii la 31 decembrie 2016 include numai sumele vărsate către beneficiarii finali. O sumă suplimentară de 17,5 miliarde de euro fusese contractată însă nu
fusese încă vărsată până la sfârșitul exercițiului 2016 (9,0 miliarde de euro în cadrul garanției aferente mandatului de acordare a împrumuturilor externe, 6,9 miliarde de
euro în cadrul garanției FEIS și 1,6 miliarde de euro în cadrul sprijinului financiar pentru împrumuturile acordate în cadrul asistenței macrofinanciare și pentru
împrumuturile Euratom).
(1) A se vedea nota 4.1.1 la conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiul financiar 2016 („conturile UE pe 2016”).
(2) A se vedea nota 4.1.2 la conturile UE pe 2016.
(3) A se vedea nota 4.1.3 la conturile UE pe 2016.
Sursa: conturile UE pe 2016, notele 4.1.1-4.1.3 la situațiile financiare.
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2.18. Bugetul UE dispune de două fonduri pentru a acoperi
garanțiile bugetare, și anume: Fondul de garantare pentru acțiuni
externe, valoarea activelor sale ridicându-se la 2,3 miliarde de
euro, și Fondul de garantare al FEIS, a cărui valoare a activelor se
ridica la 1,0 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2016 (24),
aceasta urmând să crească la 8 miliarde de euro până în 2022.
Bugetul conține, de asemenea, un provizion pentru pierderi
preconizate privind garanțiile, care se ridica la 0,9 miliarde de
euro la sfârșitul exercițiului 2016 (25), după ce fuseseră adăugate,
în cursul exercițiului, noi provizioane în sumă de 0,5 miliarde de
euro, inclusiv pentru împrumuturi acordate în Siria. În ceea ce
privește garanțiile referitoare la asistența financiară acordată
statelor membre, obligațiile care intervin în legătură cu acestea
pot fi acoperite din credite peste plafoanele stabilite în CFM (26),
însă trebuie achitate de la bugetul UE.
2.19. Comisia a propus constituirea unui fond comun de
provizionare care să acopere obligațiile financiare care decurg
din instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența
financiară (27).
2.20. Existau, de asemenea, obligații juridice pe termen lung
semnificative care nu erau acoperite de angajamente bugetare
restante și care se ridicau, în total, la 22 de miliarde de euro (28)
la sfârșitul exercițiului (a se vedea caseta 2.3). Ele urmează să fie
onorate din bugete anuale viitoare.

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

A se vedea nota 2.4.1 la conturile UE pe 2016.
A se vedea nota 2.10 la conturile UE pe 2016.
Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul privind CFM.
Curtea a formulat o recomandare specifică în Avizul său
nr. 1/2017 referitor la propunerea respectivă.
A se vedea nota 5.3 la conturile UE pe 2016.
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Caseta 2.3 – Alte obligații juridice pe termen lung existente la sfârșitul exercițiului 2016
(în milioane de euro)

Sursa: conturile UE pe 2016, nota 5.3 la situațiile financiare.
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UE recurge din ce în ce mai mult la instrumente
financiare
2.21. Instrumentele financiare care beneficiază de sprijin de
la bugetul UE sunt în creștere (a se vedea caseta 2.4) și se
preconizează că vor continua să crească până în 2020. Se
impune astfel o gestionare prudentă pentru a se asigura o
utilizare eficace, eficientă și economică a fondurilor disponibile
și pentru a se garanta că nu se vor aduce modificări decât după o
evaluare atentă a impactului lor.

2.21. Comisia a pus în aplicare măsuri care asigură transparența și
buna gestiune financiară atunci când se utilizează fondurile disponibile.
Ori de câte ori se prevăd modificări, evaluarea ex ante ar trebui să
includă o analiză a lecțiilor învățate din instrumentele anterioare
similare.
Pentru instrumentele gestionate la nivel central, temeiurile juridice
relevante prevăd revizuiri sau evaluări la jumătatea perioadei.
În ceea ce privește toate viitoarele revizuiri la jumătatea perioadei ale
instrumentelor financiare, Comisia se va asigura că acestea iau în
considerare lecțiile învățate și efectul schimbărilor socioeconomice
majore asupra justificării instrumentului și asupra contribuției
corespunzătoare de la bugetul UE.
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Caseta 2.4 – Instrumentele financiare care beneficiază de sprijin de la bugetul UE

(în miliarde de euro)
Perioada de programare
2007-2013 (*)

Perioada de programare
2014-2020

În cadrul gestiunii partajate
FEDR, FSE (1) și dezvoltarea rurală (2) pentru perioada 2007-2013/fondurile ESI pentru
perioada 2014-2020
din care Inițiativa pentru IMM-uri

12,0

21,5

0

1,2 (**)

Instrumente financiare care fac obiectul gestiunii indirecte

3,8 (3)

7,4 (***)

FEIS – garanție maximă de la bugetul UE, din care:

0

Sub gestiune directă/indirectă și acoperite de garanții bugetare

16

—

provizionarea fondului de garantare

8

—

datorie neprovizionată în bugetele actuale și viitoare ale UE

8
Total

16,1

propunere de majorare a finanțării (4)

10
Total după majorarea propusă

(*)
(**)
(***)
(1)

(2)
(3)
(4)

45,6

55,6

Pe baza celor mai recente rapoarte de implementare disponibile.
Pe baza sumelor maxime ale alocărilor din cadrul programelor operaționale la 31 decembrie 2016.
Pentru perioada de programare 2014-2020, Curtea a estimat că bugetul indicativ pentru instrumentele financiare ce fac obiectul gestiunii indirecte se ridica la
7,4 miliarde de euro (figura 2.10 din Raportul anual pe 2015).
În cazul instrumentelor financiare aferente FEDR și FSE, valoarea totală corespunzătoare contribuției UE care fusese plătită până la 31 decembrie 2015 s-a ridicat la
11,6 miliarde de euro, din care numai 8,5 miliarde de euro (73 %) au ajuns la destinatarii finali. Aceste sume corespund unei perioade de punere în aplicare de nouă ani
(2007-2015); documentul Comisiei EGESIF_16-0011-00, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by
the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006 [Sinteza datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și
implementarea instrumentelor de inginerie financiară și raportate de autoritățile de management în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul
(CE) nr. 1083/2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25), p. 66].
Raportul special nr. 5/2015 (http://eca.europa.eu).
La 31 decembrie 2014, contribuția totală a UE la instrumentele financiare care au făcut obiectul gestiunii indirecte în perioada de programare 2007-2013 se ridica la
aproape 3,8 miliarde de euro (cu excepția mecanismelor de finanțare mixtă).
A se vedea punctul 2.22 și nota de subsol 35.
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2.22. FEIS va continua să crească, urmând să devină o sursă
majoră de finanțare (29). Până la sfârșitul exercițiului 2016,
Grupul BEI semnase contracte în valoare de 21,3 miliarde de
euro pentru FEIS (30). Perioada de investiții a FEIS nu s-a încheiat
încă, caseta 2.5 indicând distribuția finanțării din FEIS pe state
membre până la sfârșitul anului 2016.

2.22. Comisia consideră că, pentru a oferi o imagine de ansamblu
a dimensiunii finanțării din partea FEIS în diferite state membre,
caseta 2.5 nu ar trebui să prezinte doar sumele corespunzătoare
intervențiilor FEIS per stat membru, ci și raportul dintre investițiile
FEIS și PIB-ul pe cap de locuitor din țările respective.

(29)
(30)

Comisia a înaintat o propunere autorității bugetare în vederea
majorării dimensiunii FEIS. Curtea a publicat Avizul nr. 2/2016
referitor la propunerea respectivă.
Raportul de la sfârșitul exercițiului întocmit de BEI cu privire la
operațiunile FEIS – Componenta pentru infrastructură și inovare
(IIW) și Componenta pentru IMM-uri (SMEW), anexa II la
Acordul privind FEIS – data raportării: 31 decembrie 2016.
Garanția FEIS acoperă o sumă de 11,2 miliarde de euro.
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Caseta 2.5 – Finanțarea din partea FEIS pe state membre
(în milioane de euro)

Sursa: raportul de la sfârșitul exercițiului întocmit de BEI cu privire la operațiunile FEIS – Componenta pentru infrastructură și inovare (IIW) și Componenta pentru IMM-uri
(SMEW), anexa II la Acordul privind FEIS – data raportării: 31 decembrie 2016.
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2.23. FEIS este un nou instrument inovator și centralizat, cu
ajutorul căruia statele membre sprijină realizarea de investiții în
cadrul UE. Conform mecanismelor de guvernanță ale FEIS,
sarcinile de execuție sunt delegate către BEI, astfel încât controlul
public este mai limitat decât în cazul altor instrumente finanțate
de la bugetul UE, astfel cum se arată în caseta 2.8.

2.23. Comisia consideră că FEIS este supus unui control public
adecvat.

Statele membre se pot confrunta cu dificultăți în ceea
ce privește utilizarea fondurilor disponibile din
partea UE
2.24. Dat fiind că fondurile ESI reprezintă o proporție
semnificativă din cheltuielile publice ale anumitor state membre,
este important să se menționeze că, în nouă state membre,
angajamentele restante privind fondurile ESI constituie peste
15 % din cheltuielile publice din 2016 (a se vedea caseta 2.6).
2.25. Având în vedere creditele de angajament destul de mari
care încă mai sunt disponibile în contextul CFM 2014-2020,
este posibil ca statele membre în cazul cărora fondurile ESI
reprezintă un procent semnificativ din cheltuielile publice să se
confrunte cu provocări în a identifica suficiente proiecte de
înaltă calitate în scopul cărora să se cheltuie fondurile UE
disponibile sau în a furniza cofinanțare.

2.25. Comisia consideră că, în cadrul CFM 2014-2020, este prea
devreme să vorbim despre incapacitatea statelor membre vizate de a
absorbi fondurile care le sunt destinate.
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Caseta 2.6 – Situația angajamentelor restante aferente fondurilor ESI la 31 decembrie 2016, ca procent din cheltuielile publice ale fiecărui stat membru în 2016

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor comunicate de Comisie. Date ale Eurostat cu privire la cheltuielile publice pentru anul 2016; aprilie 2017.
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2.26. Sumele primite de la bugetul UE finanțează într-o
proporție semnificativă cheltuielile de investiții efectuate de
unele state membre într-un an dat. Aceasta înseamnă că
momentul la care sunt primite aceste sume și cuantumul lor
pot avea efecte macroeconomice considerabile, de exemplu
asupra investițiilor, a creșterii economice și a ocupării forței de
muncă, aspect ce trebuie avut în vedere atunci când se planifică
viitoarele cheltuieli de la bugetul UE (a se vedea caseta 2.7) (31).
Caseta 2.7 – Ponderea cu care participă fondurile UE (*) la formarea brută de capital fix a statelor membre (**)

(*)
(**)
(***)

Fondurile UE nu includ rubrica 5 „Administrație” din CFM.
Statele membre în cazul cărora fondurile UE au participat, în medie, cu peste 5 % la formarea brută de capital fix în cursul perioadei 2007-2015. „Formarea brută de
capital fix” înseamnă toate achizițiile producătorilor rezidenți, minus cedările de active fixe corporale sau necorporale.
Croația a aderat la UE în 2013.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor comunicate de Comisie. Date furnizate de Eurostat cu privire la formarea brută de capital fix (Investiții).

(31)

Formarea brută de capital fix este adesea considerată de către
economiști ca fiind un indicator important de creștere economică
și de productivitate pe termen mai lung.
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Raportarea la nivel global cu privire la cheltuielile
efectuate în contextul crizei privind refugiații și
migrația trebuie să fie mai coerentă și mai cuprinzătoare
2.27. Una dintre provocările majore ale gestiunii financiare
din 2016 a constat în mobilizarea de resurse în scopul
soluționării crizei privind refugiații și în scopul integrării
migranților, inclusiv pentru acordarea de sprijin de urgență în
cadrul UE. Pentru a răspunde acestei provocări în termeni
financiari, UE a majorat finanțarea pusă la dispoziție în unele
domenii deja existente, a creat noi instrumente de finanțare și a
încurajat aportul de contribuții suplimentare din partea
terților (32).
2.28. Suma globală a fondurilor care au fost mobilizate în
scopul crizei privind refugiații și migrația nu a fost raportată de
Comisie în 2016 și este dificil de estimat. Așa cum este adesea
cazul, aceste fonduri nu formează decât o parte din creditele
bugetare alocate în domeniile de politică vizate. Deși Comisia
raportează cu privire la fiecare instrument în parte, pentru a
putea raporta cifra globală, Comisia ar trebui să stabilească un
cadru de raportare specific.

(32)

Printre măsurile luate până în prezent se numără următoarele:
— crearea Instrumentului pentru refugiații din Turcia; constituirea unui fond fiduciar de urgență pentru Republica
Centrafricană („fondul fiduciar Bêkou”);
— consolidarea fondului fiduciar constituit ca răspuns la criza
siriană („Fondul Madad”);
— majorarea finanțării Fondului pentru azil, migrație și
integrare (FAMI) și a Fondului pentru securitate internă
(FSI);
— transferul de fonduri către o nouă linie bugetară pentru
furnizarea de sprijin de urgență în cadrul UE și
— consolidarea bugetelor agențiilor implicate, printre care
Frontex, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil și
Centrul european privind introducerea ilegală de migranți.

2.28. Întrucât intervențiile realizate cu privire la criza refugiaților și
a migrației pot lua diferite forme în timp, este dificilă definirea
prealabilă, în mod exhaustiv, a acestui subiect și a conținutului aferent,
iar definirea implicită a informațiilor prezentate poate varia în timp.
Comisia solicită OCDE să își adapteze codurile CAD pentru a se
ajunge la o definiție comun acceptată a migrației.
Comisia va analiza posibilitatea de a-și consolida cadrul de raportare
existent pentru a furniza informații complete cu privire la cheltuielile în
materie de refugiați și migrație.
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Gradul de complexitate al mecanismelor de finanțare
ale UE continuă să crească
2.29. Bugetul UE a evoluat considerabil de-a lungul anilor și
au fost adăugate mai multe mecanisme noi de finanțare a
politicilor UE. Această evoluție a fost determinată de necesitatea
de a se identifica fonduri suplimentare pentru a se face față
noilor provocări precum criza financiară, acțiunile în domeniul
climatic, migrația și refugiații, precum și de necesitatea de a se
utiliza fondurile disponibile într-un mod mai eficient și mai
inovator, de exemplu pentru împrumuturi, garanții și investiții de
capital.
2.30. Drept urmare, numărul entităților și al instrumentelor
implicate în finanțarea punerii în aplicare a politicilor UE a
crescut considerabil, ceea ce a dat naștere unui ansamblu
complex de mecanisme în jurul bugetului UE (a se vedea
caseta 2.8).
2.31. Bugetul UE este un mecanism unic, fiind reglementat de
norme specifice. Acest lucru contribuie la răspunderea de
gestiune și la transparența în fața părților interesate ale UE,
inclusiv Parlamentul European și Consiliul. Utilizarea din ce în
ce mai intensă a altor mecanisme financiare, pe lângă bugetul
UE, pentru realizarea politicilor acesteia riscă să submineze acest
nivel de răspundere de gestiune și de transparență, întrucât
mecanismele de raportare, de audit și de control public nu sunt
aliniate între ele. De exemplu, Curtea desfășoară audituri și
raportează numai cu privire la o parte din mecanismele
financiare, ceea ce limitează controlul public. În opinia Curții,
normele actuale aplicabile noilor mecanisme fac dificile
gestionarea, auditul și controlul lor și raportarea cu privire la
acestea și îngreunează formarea unei imagini de ansamblu
adecvate a costurilor și a beneficiilor generate de UE pentru
cetățenii săi.

2.29-2.31.
Actuala arhitectură financiară a UE a făcut posibilă mobilizarea
fondurilor pentru noile priorități și obținerea de rezultate mai bune cu
resurse mai puține. Bugetul UE nu este singurul instrument de
finanțare a politicilor UE. Cu toate acestea, conturile UE cuprind toate
instrumentele și consolidează toate agențiile cu un impact asupra
bugetului UE. Conturile Uniunii Europene sunt auditate de Curtea de
Conturi Europeană. Unele mecanisme au fost create pentru a răspunde
crizei din zona euro și au un caracter interguvernamental. Din acest
motiv, acestea sunt în afara cadrului bugetului UE. Alte instrumente,
cum ar fi FEIS și Fondul european de investiții, constituie o completare
a mecanismelor mai tradiționale de distribuție a bugetului UE, sporind
aria de acoperire a acestuia și efectul său de pârghie.
În ceea ce privește noile mecanisme financiare, toate organismele care le
gestionează prezintă rapoarte anuale în cadrul procesului de răspundere
de gestiune și un aviz emis de către un auditor extern. Pentru a asigura
transparența și respectarea obligației de răspundere de gestiune, se
prezintă și rapoarte specifice cu privire, de exemplu, la instrumentele
financiare, fondurile fiduciare și Instrumentul pentru refugiații din
Turcia.
Comisia a adoptat un document de reflecție privind viitorul finanțelor
UE, în care este explicată actuala arhitectură financiară a UE. Această
temă va reprezenta un element esențial al următorului CFM.
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Legendă:

Perspectiva mai largă asupra implementării politicilor, a operațiunilor și a activităților de finanțare ale UE, situația în iunie 2017
Raportarea către autoritatea bugetară (Parlamentul European și Consiliul) și acordarea descărcării de gestiune de către aceasta
Raportarea către autoritatea bugetară (Parlamentul European și Consiliul) și acordarea descărcării de gestiune de către aceasta,
ambele într-o anumită măsură
Auditul Curții de Conturi Europene
Gestiune asigurată de către Comisie – directă/partajată
Gestiune asigurată de Grupul BEI
Inițiativa FEIS
Inițiativa FEIS, într-o anumită măsură
În conturile anuale consolidate ale UE

Sursele de finanțare sunt indicate prin culoarea căsuțelor:

Note:
(1) Inclusiv angajamente juridice care nu sunt încă acoperite de credite bugetare de angajament: Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), Copernicus, ITER, Galileo,
acorduri în domeniul pescuitului și altele.
(2) Inițiativa pentru IMM-uri – gestionată de BEI în numele statelor membre în cadrul gestiunii partajate cu Comisia; alte instrumente financiare – gestionate de BEI în
numele Comisiei în calitate de entitate căreia i s-a încredințat execuția.
(3) Organ de decizie – consiliul de conducere/de administrație, format din membri reprezentanți ai fiecărui stat membru.
(4) Gestionat de către BEI în numele Comisiei în calitate de entitate căreia i s-a încredințat execuția.
(5) Fondurile și operațiunile sunt implementate de către statele membre.
(6) Organ de decizie – consiliul de conducere/de administrație, format din membri reprezentanți ai fiecărui stat membru și din reprezentanți ai altor părți interesate. Nu toate
statele membre sunt reprezentate în cadrul consiliilor.
(7) Numai partea finanțată de la bugetul general al UE din instrumentele financiare cu finanțare mixtă face obiectul descărcării de gestiune din partea autorităților bugetare.
(8) Instrumente de cooperare pentru dezvoltare (ICD): Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV); Facilitatea de investiții pentru Asia Centrală (IFCA) și Facilitatea de
investiții pentru Asia (AIF); Facilitatea de investiții pentru America Latină (LAIF).
(9) Finanțat de bănci comerciale. Comitetul de administrare este format din membri reprezentanți ai fiecărui stat membru.
(10) Numai operațiunile garantate de bugetul general al UE fac obiectul auditului de către Curtea de Conturi Europeană.
(11) Raportul privind execuția bugetară înaintat Consiliului – descărcarea de gestiune de către consiliile de conducere ale agențiilor. Comisia poate participa, în numele UE, la
proiectele agențiilor. Statele membre participante în cadrul fiecărei agenții pun la dispoziție fonduri. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate răspunde de organizarea și funcționarea la nivel global a agențiilor.
(12) Entitate interguvernamentală.
(13) Misiunea de audit a Curții se aplică numai cu privire la examinarea eficienței administrării BCE.
(14) Numai mandatul BEI care este încredințat de UE face obiectul auditului de către Curtea de Conturi Europeană. Fondul European de Investiții (FEI) face parte din
Grupul BEI.
(15) Acționarii sunt statele membre ale UE, țări terțe, UE și BEI.
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Lista acronimelor utilizate

ACP-UE

Parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, FEPAM
Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană,
pe de altă parte

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

BCE

Banca Centrală Europeană

FESF

Fondul european de stabilitate financiară

BEI

Banca Europeană de Investiții

Fondul Madad

Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns
la criza siriană

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Fondurile ESI

Fondurile structurale și de investiții europene

CECO

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului

FSE

Fondul social european

Copernicus

Programul european de observare a Pământului

Galileo

Sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) al
Uniunii Europene

COSME

Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor GLF
și a întreprinderilor mici și mijlocii

Mecanismul de împrumut pentru Grecia

EaSI

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de Inițiativa pentru
muncă și inovare socială
IMM-uri

Inițiativa pentru întreprinderi mici și mijlocii

EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

ITER

Reactorul termonuclear experimental internațional
(acordul și organizația)

FEADR

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

MES

Mecanismul european de stabilitate

FED

Fondul european de dezvoltare

MESF

Mecanismul european de stabilizare financiară

FEDR

Fondul european de dezvoltare regională

OCSP

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

FEI

Fondul European de Investiții

Orizont 2020

Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020

FEIS

Fondul european pentru investiții strategice

PE

Parlamentul European

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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RISCURILE ȘI PROVOCĂRILE PENTRU VIITOR

Evitarea altor noi restanțe în ceea ce privește
rambursarea cererilor de plată
2.32. Există riscul ca în ultimii ani ai cadrului financiar
multianual curent și în primii ani ai cadrului următor să se
înregistreze restanțe de cereri de plată neonorate, la fel cum s-a
întâmplat în perioada 2013-2015. Această situație poate apărea
din cauza faptului că creditele de plată aprobate în CFM-ul actual
ar putea să nu fie suficiente pentru a achita toate cererile de plată
care vor fi depuse spre rambursare până în 2020 (33).

2.32. Riscul să se înregistreze restanțe nu depinde numai de
plafoanele CFM disponibile, ci și de sumele acordate de Consiliu și de
Parlament în bugetele anuale, precum și de profilul efectiv al plăților
pentru diferitele programe. Marja globală pentru plăți disponibilă în
acest CFM ar trebui să asigure disponibilitatea integrală a plafonului
de plăți.

2.33. În previziunile sale pentru finele anului 2020 prezentate în evaluarea la jumătatea perioadei (34), Comisia a concluzionat că plafoanele globale pentru plăți stabilite în
CFM 2014-2020 ar trebui să fie suficiente, astfel încât să se
evite, spre sfârșitul perioadei, orice altă nouă acumulare
anormală de restanțe în ceea ce privește onorarea cererilor de
plată. Acest lucru este însă posibil doar cu condiția ca plățile
aferente instrumentelor speciale să fie puse la dispoziție peste
plafoanele CFM și ca sumele maxime stabilite în Regulamentul
privind CFM pentru utilizarea marjei globale pentru plăți în
perioada 2018-2020 să fie eliminate. După revizuirea Regulamentului privind CFM (35), este incert dacă plățile aferente
instrumentelor speciale vor fi de fapt prevăzute peste plafoanele
stabilite [a se vedea litera (b) de la punctul 2.8] și dacă se mențin
sumele maxime privind marja globală pentru plăți [a se vedea
litera (a) de la punctul 2.8]. Mai mult, este posibil să se
primească cereri de plată, din partea statelor membre, cu o
valoare mai mare decât cea anticipată.

2.33. Comisia propune întotdeauna ca plățile aferente instrumentelor speciale să fie prevăzute peste plafoanele stabilite. Cu toate acestea,
decizia finală va fi luată de autoritatea bugetară pentru fiecare caz în
parte, în conformitate cu declarația anexată la revizuirea la jumătatea
perioadei a cadrului financiar multianual. În ceea ce privește utilizarea
marjei globale pentru plăți, în revizuirea la jumătatea perioadei a CFM
se oferă mai multă flexibilitate pentru anii rămași din CFM
2014-2020.

(33)
(34)
(35)

A se vedea punctele 1.46 și 1.52 din Raportul anual pe 2012 al
Curții.
Concluziile din anexa 6 la documentul SWD(2016) 299 final.
Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului (JO L 163,
24.6.2017, p. 1).
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Finanțarea următorului cadru financiar multianual
(CFM)
2.34. Dacă tendințele actuale vor continua pe aceeași
linie (36), Curtea previzionează că angajamentele restante (a se
vedea caseta 2.9) vor atinge o valoare record de 262 de miliarde
de euro până în 2020, această estimare fiind similară celei
prezentate de Comisie în evaluarea la jumătatea perioadei (37).
2.35. Aceste angajamente restante vor trebui să fie lichidate
cu credite de plată din CFM-ul următor, în special în primii
trei ani ai acestuia.

(36)

(37)

Pe baza rezultatelor disponibile la sfârșitul exercițiului 2016 și pe
baza CFM, inclusiv a ajustării tehnice pentru 2017, Curtea a
formulat o ipoteză prudentă conform căreia 98 % din creditele de
angajament vor fi transformate în angajamente efective. Curtea a
preluat estimarea calculată de Comisie cu privire la dezangajări în
evaluarea la jumătatea perioadei și a pornit de la ipoteza că 99 %
din creditele de plată se vor concretiza în plăți, excluzând,
conform ipotezei Comisiei, plățile legate de instrumentele
speciale. Veniturile alocate și reportările nu au fost incluse în
previziunile pentru perioada 2017-2020 întrucât sunt dificil de
calculat și impactul lor asupra previziunilor este unul minimal.
În anexa 6 la documentul SWD(2016) 299 final este indicată
cifra de 254 de miliarde de euro. Previziunea Curții se sprijină pe
utilizarea estimativă a 648,1 miliarde de euro reprezentând
credite de angajament și a 604,3 miliarde de euro reprezentând
credite de plată, prevăzute în CFM pentru perioada 2017-2020
(pe baza ajustării tehnice pentru 2017).
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Caseta 2.9 – Previziunile privind angajamentele și plățile până la sfârșitul CFM în 2020
(în miliarde de euro)

Sursa: pentru exercițiile financiare 2007-2016: conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene; pentru previziunile privind exercițiile financiare 2017-2020: Regulamentul
privind CFM și ajustarea tehnică pentru 2017.
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2.36. Pentru a se putea face față acestei creșteri a angajamentelor restante și, astfel, pentru a se remedia problema
expunerii suplimentare și a se elimina riscul creării unor restanțe
la plăți, soluțiile propuse ar fi includerea unor credite de plată
suplimentare suficiente peste plafoanele celor necesare pentru a
acoperi noile programe din următorul CFM și/sau reducerea
creditelor de angajament pentru noile programe din următorul
CFM astfel încât să rămână suficiente credite de plată pentru a se
lichida aceste angajamente restante.
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2.37. Aceste soluții ar fi de preferat în locul întârzierii
implementării programelor în cadrul următorului CFM cu
scopul de a se genera credite de plată suficiente pentru a
acoperi angajamentele restante, astfel cum s-a întâmplat, în mod
neintenționat, în primii ani ai actualului CFM, întrucât aceasta
nu ar face decât să amâne din nou problema de fond.
2.38. Articolul 323 TFUE prevede că „Parlamentul European,
Consiliul și Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice
față de terți”. Decizia Consiliului privind resursele proprii (38)
prevede că „se menține un raport sistematic între creditele de
angajament și creditele de plată, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea […]”.
2.39. Comisia va avea posibilitatea de a aborda această
problemă cu ocazia prezentării propunerii sale pentru un nou
cadru financiar multianual (39), pe baza unor previziuni privind
necesarul de cheltuieli pentru perioada de după 2020 (40), astfel
cum a recomandat Curtea într-unul dintre rapoartele sale anuale
din ultimii ani (41).

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Concluzii
2.40. Întârzierile care au afectat implementarea programelor
în primii trei ani ai actualului cadru financiar multianual au
antrenat transferul de credite de angajament din 2014 în
principal către 2015 și 2016 și un nivel scăzut al plăților
în 2016 (a se vedea punctele 2.4-2.10).
2.41. S-a recurs într-o foarte mare măsură la instrumente
speciale și la marje, însă sumele rămase riscă să nu fie suficiente
pentru a finanța eventualele evenimente neprevăzute care încă
mai pot apărea înainte de 2020 (a se vedea punctele 2.8-2.10).

(38)
39

( )
(40)

(41)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia 2014/335/
UE, Euratom.
Articolul 25 din Regulamentul privind CFM.
Articolul 9 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013
între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune
financiară.
A se vedea recomandarea 2 de la punctul 2.47 din Raportul
anual pe 2015 al Curții.

2.41. În revizuirea la jumătatea perioadei a CFM se oferă mai
multă flexibilitate pentru anii rămași din CFM 2014-2020.
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2.42. Angajamentele restante au atins un nivel record,
situându-se cu 72 % peste nivelul din 2007. Acest lucru a dus
la creșterea sumelor datorate de către UE și, astfel, a expunerii
financiare a bugetului UE (a se vedea punctele 2.11-2.14).
Expunerea financiară globală a bugetului UE a crescut, pe fondul
unor datorii pe termen lung, al unor garanții și al unor obligații
juridice semnificative (punctele 2.15-2.20), ceea ce denotă faptul
că este nevoie de o gestiune mai riguroasă în viitor.

2.42. Există și va exista în continuare o monitorizare atentă a
angajamentelor restante în cadrul actualului CFM și al CFM-urilor
viitoare.

2.43. UE recurge din ce în ce mai mult la instrumente
financiare. Constituirea FEIS a determinat crearea unor noi
mecanisme de guvernanță pentru care controlul public nu se
poate realiza decât într-o măsură limitată, spre deosebire de alte
instrumente finanțate de la bugetul UE (punctele 2.21-2.23).

2.43. Comisia consideră că, în situațiile financiare pentru 2016 și
în notele explicative, a prezentat toate informațiile relevante într-un
mod cuprinzător, clar și transparent și că FEIS este supus unui control
public adecvat.

2.44. Fondurile UE finanțează o proporție semnificativă din
cheltuielile unora dintre statele membre, astfel încât volumul și
momentul încasării lor pot avea un impact considerabil la nivel
macroeconomic în ceea ce privește, de exemplu, investițiile,
creșterea economică și ocuparea forței de muncă (punctele 2.242.26).
2.45. Comisia a mobilizat diferite resurse pentru a răspunde
la criza privind refugiații și migrația, însă nu a stabilit nicio
structură de raportare care să îi permită să raporteze în mod
exhaustiv cu privire la utilizarea fondurilor implicate (punctele 2.27 și 2.28).

2.45. Întrucât intervențiile realizate cu privire la criza refugiaților și
a migrației pot lua diferite forme în timp, este dificilă definirea
prealabilă, în mod exhaustiv, a acestui subiect și a conținutului aferent,
iar definirea implicită a informațiilor prezentate poate varia în timp.
Comisia solicită OCDE să își adapteze codurile CAD pentru a se
ajunge la o definiție comun acceptată a migrației.
Comisia va analiza posibilitatea de a-și consolida cadrul de raportare
existent pentru a furniza informații complete cu privire la cheltuielile în
materie de refugiați și migrație.

2.46. Mecanismele de finanțare a politicilor UE au devenit
din ce în ce mai complexe, ceea ce riscă să submineze
răspunderea de gestiune și transparența (punctele 2.29-2.31).

2.46. Comisia a adoptat un document de reflecție privind viitorul
finanțelor UE, în care este explicată actuala arhitectură financiară
a UE. Această temă va reprezenta un element esențial al următorului
CFM.

2.47. Este posibil să se creeze o acumulare de restanțe la plăți
spre sfârșitul actualului CFM și în primii câțiva ani ai
următorului CFM, iar finanțarea următorului CFM va necesita
asumarea unor credite bugetare realiste care să acopere
angajamentele restante previzionate (punctele 2.32-2.39).

2.47. În ceea ce privește funcționarea marjei globale pentru plăți,
aceasta ar trebui să prevină o nouă acumulare anormală de restanțe
spre sfârșitul CFM.
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Recomandări
2.48.

Curtea recomandă Comisiei următoarele:

— Recomandarea 1: să ia în calcul creșterea înregistrată la
nivelul angajamentelor restante atunci când previzionează
creditele de plată pentru următorul CFM astfel încât să
contribuie la asigurarea unui echilibru adecvat între
creditele de angajament și creditele de plată.

Comisia acceptă această recomandare.

— Recomandarea 2: în cooperare cu Parlamentul European și
cu Consiliul, să asigure o abordare coerentă cu privire la
problema includerii sau nu a plăților aferente instrumentelor speciale în plafoanele stabilite în CFM pentru creditele
de plată.

Comisia acceptă parțial această recomandare.

— Recomandarea 3: în scopul gestiunii și al raportării, să
stabilească o modalitate prin care cheltuielile bugetare ale
UE să fie astfel înregistrate încât să permită raportarea cu
privire la totalitatea finanțării acordate în contextul crizei
privind refugiații și migrația.

Comisia acceptă recomandarea.

— Recomandarea 4: să invite Parlamentul European și
Consiliul, în contextul dezbaterii privind viitorul Europei,
să analizeze eventualele posibilități de reformă a sistemului
bugetar al UE astfel încât să se poată asigura un echilibru
mai bun între previzibilitate și capacitatea de reacție,
precum și eventualele posibilități de a se veghea în mod
optim la faptul că mecanismele de finanțare globale nu
devin mai complexe decât ar fi necesar pentru a îndeplini
obiectivele politicilor UE, pentru a garanta respectarea
principiilor privind răspunderea de gestiune și transparența
și pentru a permite auditul lor public.

Comisia acceptă recomandarea.

Comisia va asigura, în propunerile sale, un echilibru just între
angajamente și plăți. Cu toate acestea, Comisia precizează că deciziile
finale sunt luate de colegiuitori.

Comisia propune întotdeauna ca plățile aferente instrumentelor speciale
să fie prevăzute peste plafoanele stabilite. Cu toate acestea, decizia
finală va fi luată, în fiecare caz în parte, de autoritatea bugetară.

Comisia va analiza posibilitatea de a-și consolida cadrul de raportare
existent pentru a furniza informații complete cu privire la cheltuielile în
materie de refugiați și migrație.

Cartea albă privind viitorul Europei până în 2025 a lansat o dezbatere
globală și un proces global de reflecție înaintea pregătirilor pentru
următorul CFM. În acest context, Comisia a adoptat, în iunie 2017,
un document de reflecție privind viitorul finanțelor UE. Arhitectura
financiară a UE și alte aspecte, cum ar fi durata, flexibilitatea și
previzibilitatea, vor face parte din procesul global de reflecție pentru
pregătirea următorului CFM.
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INTRODUCERE
3.1. În fiecare an, Curtea analizează, în prezentul capitol,
o serie de aspecte legate de performanță, și anume rezultatele
obținute pornind de la bugetul UE, care este executat de Comisie
în cooperare cu statele membre (1). Pentru acest exercițiu, Curtea
a examinat în mod special:
(i) cadrul de raportare cu privire la performanță aplicat de
Comisie;
(ii) rezultatele semnificative puse în evidență de rapoartele
speciale elaborate de Curte în 2016 pe subiecte legate de
performanță;
(iii) punerea în aplicare de către Comisie a recomandărilor
formulate de Curte într-o serie de rapoarte speciale
anterioare.

PARTEA 1 – RAPORTAREA CU PRIVIRE LA
PERFORMANȚĂ: ÎN CE MOD DIFERĂ ABORDAREA COMISIEI DE BUNELE PRACTICI?
3.2. Organizațiile mari cu o structură complexă dispun, în
marea lor parte, de proceduri pentru măsurarea performanței și
pentru raportarea cu privire la aceasta, scopul fiind acela de a se
furniza o indicație cu privire la succesul activităților organizațiilor respective și de a se evidenția domeniile în care ar trebui
aduse îmbunătățiri. La punctele 3.3-3.12, se oferă o prezentare
generală a cadrului de raportare cu privire la performanță, în
timp ce la punctele 3.13-3.51, acesta este comparat cu
standardele și cu bunele practici aplicate de alte organizații.

Secțiunea 1 – Cadrul de raportare cu privire la
performanță
3.3. În ultimii ani, Comisia a introdus o serie de schimbări în
acest domeniu, în special lansând inițiativa „bugetului axat pe
rezultate” (budget focused on results – BFOR) (2). Raportarea cu
privire la performanță este un element central al inițiativei, care
își propune să identifice modalitățile de a îmbunătăți transparența, promptitudinea și eficiența acțiunilor de comunicare
a rezultatelor obținute pornind de la bugetul UE.

(1)
(2)

Articolul 317 TFUE.
Inițiativa este structurată în jurul a patru întrebări esențiale: „În ce
domenii cheltuim resursele? Cum cheltuim resursele? Cum
suntem evaluați? Cum comunicăm?”
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm

3.3. Performanța bugetului UE și raportarea aferentă au fost
consolidate în cadrul financiar multianual (CFM) actual. De la
lansarea inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”, Comisia a
îmbunătățit și a simplificat semnificativ raportarea cu privire la
performanță. De exemplu, Comisia a elaborat pentru prima dată în
2016 un pachet integrat de raportare financiară, care oferă informații
detaliate privind veniturile, cheltuielile, gestionarea și performanța
bugetului UE, în conformitate cu cele mai bune practici în materie de
transparență și responsabilitate.
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3.4. Caseta 3.1 oferă o imagine de ansamblu a cadrului de
raportare cu privire la performanță. Această prezentare ține
seama de distincția pe care o operează Comisia între propria sa
performanță și performanța bugetului UE. În prezenta secțiune,
sunt descrise principalele rapoarte prezentate în casetă.

3.4. La nivel organizațional, raportarea cu privire la performanța
bugetului UE cuprinde două rapoarte principale: fișele de program și
raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE. Fișele
de program care însoțesc proiectul de buget reprezintă instrumentul prin
care Comisia justifică alocarea de resurse financiare autorității bugetare
și îi permite acesteia să ia în considerare informațiile privind
performanța. Raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE oferă autorităților care acordă descărcarea de gestiune o
sinteză generală a modului în care bugetul UE a sprijinit prioritățile
politice ale Uniunii Europene, precum și a rezultatelor obținute cu
ajutorul bugetului UE și prezintă informații privind gestiunea bugetară
realizată de Comisie.

Caseta 3.1 – Cadrul de raportare cu privire la performanță aplicat de Comisie

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.
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A. – Fișele de program
3.5. Conform prevederilor Regulamentului financiar, Comisia
trebuie să elaboreze „fișe de program” (3) pe care să le anexeze la
proiectul de buget, cu scopul de a justifica finanțarea solicitată
pentru programele UE. Aceste fișe cuprind, pentru fiecare
program, informații actualizate privind implementarea, alături
de informații esențiale de natură financiară și privind performanța (4), recurgând la o serie de indicatori aplicabili pe întreaga
durată a cadrului financiar multianual de șapte ani (a se vedea
caseta 3.2). Această abordare dă posibilitatea autorității bugetare
să ia în considerare performanța în cadrul procedurii bugetare.

3.5. Caseta se referă la fișele de program pentru 2017 publicate în
iunie 2016. Acestea includ peste 700 de indicatori utilizați pentru
monitorizarea performanței programelor pe durata ciclului lor de viață.
Prin urmare, pentru o serie de indicatori, datele nu au fost încă
disponibile. În ceea ce privește fișele de program pentru 2018 (1),
există date disponibile pentru peste 80 % dintre indicatori, ceea ce
reprezintă o creștere de peste 20 % comparativ cu anul anterior. Datele
privind performanța vor continua să devină mai numeroase odată cu
punerea în aplicare a programelor cofinanțate din bugetul UE.

Caseta 3.2 – Fișele de program în 2017: obiective și indicatori

Numărul de inNumărul de
Numărul de
obiective gene- obiective speci- dicatori utilizați
fice
rale

Indicatori retrași din lipsă
de date

Bugetul de plăți
pe 2016
(în miliarde de
euro)

Numărul de indicatori per
miliard de euro

Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și
locuri de muncă

25

90

154

93

17,4

14

Rubrica 1b – Coeziune economică, socială și
teritorială

3

21

8

76

48,8

2

Rubrica 2 – Creștere durabilă: resurse naturale

6

28

29

69

55,1

2

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

13

48

148

28

3,0

59

Rubrica 4 – Europa în lume

14

44

97

5

10,2

10

Instrumente speciale

0

2

2

0

0,4

5

61

233

438

271

134,9

5

TOTAL GENERAL

294 de obiective

709 indicatori

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza „Proiectului de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 – Fișele de program pentru cheltuielile
operaționale” [COM(2016) 300 – iunie 2016].

(3)
(4)

Articolul 38 alineatul (3) litera (e). Până la sfârșitul anului 2017,
Regulamentul financiar utilizează termenul de „raport de
activitate”.
Începând cu 2017, structura și conținutul fișelor s-au modificat.
Această descriere corespunde prezentării actuale a fișelor așa cum
au fost modificate.

(1)

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/
DB2018_WD01_en.pdf
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B. Rapoartele sectoriale
3.6. În unele domenii de cheltuieli, TFUE, Regulamentul
financiar sau normele sectoriale prevăd obligația Comisiei de
a elabora rapoarte sectoriale. Dat fiind că scopul, structura și
conținutul acestor rapoarte variază în funcție de diferitele
cerințe, accentul pe care îl pun pe aspectele de performanță
variază la rândul său. Anumite rapoarte sectoriale furnizează
informații ample și cuantificate privind performanța. Comisia
monitorizează anumite date sectoriale referitoare la performanță
online și actualizează informațiile în mod frecvent.

C. Planurile strategice, planurile de gestiune și rapoartele
anuale de activitate
3.7. Direcțiile generale ale Comisiei (DG-uri) au elaborat
„planuri strategice” multianuale (pe perioada 2016-2020), care
stabilesc obiective ce oferă o orientare pe termen mediu pentru
activitățile operaționale. În „planurile de gestiune”, direcțiile
generale își transpun strategia și obiectivele multianuale în
realizări, acțiuni și intervenții anuale. Fiecare direcție generală
elaborează un raport anual de activitate, care prezintă rezultatele
obținute în raport cu obiectivele stabilite și cuprinde o evaluare
a măsurii în care cheltuielile operaționale au contribuit la
realizarea obiectivelor de politică (5). Rapoartele anuale de
activitate includ, de asemenea, informații financiare și de
gestiune, cum ar fi, de exemplu, rezultatele controalelor privind
legalitatea și regularitatea.

D. Evaluările
3.8. În Orientările sale privind o mai bună legiferare (6),
Comisia definește o evaluare ca fiind o apreciere bazată pe probe
a măsurii în care o intervenție:
— este eficace și eficientă;
— este relevantă în raport cu nevoile și cu obiectivele ei;
— este coerentă atât pe plan intern, cât și cu alte intervenții
politice ale UE, și
— aduce o valoare adăugată din partea UE.

(5)
(6)

Articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul financiar.
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Better Regulation
Guidelines (Orientări privind o mai bună legiferare), SWD
(2015) 111 final, 19.5.2015, p. 49.
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3.9. În Orientările privind o mai bună legiferare, Comisia se
angajează să evalueze în mod proporțional toate activitățile UE
menite să aibă un impact social sau economic, indiferent dacă ele
implică realizarea de cheltuieli sau nu. Fiecare DG are
responsabilitatea evaluării propriilor activități. Evaluările pot fi
centralizate 100 % în cadrul unei unități orizontale, pot fi
delegate integral unor unități operaționale sau, conform unui
model hibrid, pot fi descentralizate în scopul gestionării
operaționale, dar sprijinite totodată de o unitate centrală de
evaluare.
3.10. Până la sfârșitul anului 2015, Comisia a ținut o bază de
date a evaluărilor (7), care conținea aproape 1 600 de evaluări
realizate între 1999 și 2015, ceea ce reprezenta o medie de
100 de evaluări pe an (a se vedea caseta 3.3). Costul total al
evaluărilor în 2016 s-a ridicat la peste 60 de milioane de euro
[210 milioane de euro dacă se includ și studiile (8)]. Între timp,
Comisia a renunțat la baza de date publică a evaluărilor și
a introdus în schimb o „bază de date a studiilor”. Potrivit
Comisiei, aceasta din urmă are drept scop principal să permită
diferitelor instituții ale UE să partajeze constatările care au
rezultat în urma evaluărilor, în timp ce site-ul EU Bookshop este
platforma publică pentru partajarea informațiilor din cadrul
tuturor evaluărilor și studiilor.
Caseta 3.3 – Numărul evaluărilor realizate în cadrul Comisiei în perioada 2000-2015 (linia mediei mobile pe trei ani și cifre anuale)

Sursa: baza de date a evaluărilor ținută de Comisie (perioada 2000-2015).

(7)
(8)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/search.do
Conform Orientărilor privind o mai bună legiferare, obligația de
a se formula o apreciere poate constitui un element esențial care
permite realizarea distincției între o evaluare și un studiu.
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E. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului
UE
3.11. Raportul anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE constituie răspunsul atât la cerințele formulate la
articolul 318 TFUE (de a se realiza o evaluare bazată pe rezultate
a finanțelor UE), cât și la cerințele enunțate la articolul 66
alineatul (9) din Regulamentul financiar (de a se realiza o sinteză
a rapoartelor anuale de activitate). Combinând două rapoarte
care anterior erau separate, Comisia a urmărit să furnizeze
autorității care acordă descărcarea de gestiune un singur document
care să acopere atât gestiunea bugetului UE, cât și evaluarea
rezultatelor obținute.

F. Alte rapoarte care conțin informații referitoare la performanță
3.12. Comisia elaborează și alte rapoarte, periodic sau
punctual, care includ și ele informații privind obiectivele și
indicatorii de performanță, precum și privind beneficiile aduse
de proiecte sau rezultatele acestora.
(i) Raportul anual general privind activitățile Uniunii
Europene (9), publicat în luna martie, oferă informații
detaliate cu privire la evenimentele, inițiativele și deciziile
majore din anul precedent, grupate în funcție de cele zece
priorități ale Comisiei.
(ii) Raportul financiar anual privind bugetul UE (10), publicat în
luna iulie în cadrul pachetului integrat de raportare
financiară al Comisiei, tratează subiectul gestiunii bugetare
din exercițiul precedent.
(iii) Documentul intitulat Juncker Commission two years on
(Comisia Juncker la doi ani de la înființare) (11) a constat
într-o serie de prezentări publicată în luna noiembrie 2016,
cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu a progreselor
realizate în ceea ce privește cele zece priorități ale Comisiei
în cursul celor doi ani de la preluarea mandatului.
(iv) Discursul anual al președintelui Comisiei Europene cu
privire la „starea Uniunii” (12), ținut în fața Parlamentului
European în luna septembrie, însoțit de publicarea unor
documente care vin în sprijinul său.
(v) Instrumentul online privind rezultatele UE (13), o colecție
online de descrieri ale proiectelor finanțate de UE, fiecare
prezentând situația rezultatelor și, uneori, cifrele aferente.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

https://ec.europa.eu/commission/news/eu-2016-general-reportactivities-european-union_ro
http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2015/foreword/
index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-16-3892_en.htm?
locale=FR
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_ro
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_ro

3.11. Odată cu publicarea Raportului anual pentru 2015 privind
gestionarea și performanța bugetului UE, Comisia a continuat să
simplifice și să îmbunătățească raportarea cu privire la performanța
bugetului UE. Raportul anual pentru 2016 privind gestionarea și
performanța bugetului UE reprezintă un nou progres în această
privință.
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Secțiunea 2 – Comparație cu bunele practici aplicate
de alte organizații în materie de raportare cu privire
la performanță

A. Introducere
3.13. Pentru a identifica bune practici în materie de raportare
cu privire la performanță, Curtea:
(i) a consultat standarde internaționale relevante, cum ar fi
Îndrumarea nr. 3 privind practica recomandată elaborată
de IPSASB, intitulată Reporting Service Performance Information (Raportarea informațiilor cu privire la performanță din
partea serviciilor) (14);
(ii) a efectuat un sondaj privind raportarea cu privire la
performanță; pe lângă răspunsul cuprinzător din partea
Comisiei, Curtea a luat în considerare 17 răspunsuri din
partea statelor membre ale UE, a altor administrații publice
naționale și a altor organizații internaționale;
(iii) a examinat informațiile privind performanța făcute publice
de o selecție de 14 administrații publice și organizații
internaționale (15);
(iv) a examinat rapoartele de evaluare publicate de Rețeaua de
evaluare a performanței organizațiilor multilaterale (Multilateral Organisation Performance Assessment Network –
MOPAN) (16) între 2011 și 2016, care includeau întotdeauna elemente de raportare cu privire la performanța
organizațiilor.
3.14. Există într-adevăr diferențe importante între UE și alte
organizații internaționale și administrații publice. Dar și acestea
din urmă au obligația de a respecta cerințe legale și fac obiectul
unor constrângeri specifice de funcționare. Alte organizații
internaționale întâmpină, în egală măsură, complicații în ceea ce
privește stabilirea unei corelații între acțiunile lor și impactul/
performanța final(ă) care rezultă din acestea. Curtea a identificat
șase domenii (titlurile B-G prezentate în continuare) în care
bunele practici observate de Curte ar putea ajuta Comisia să își
dezvolte în continuare raportarea cu privire la performanță.

(14)
(15)

(16)

Publicată de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (International Public Sector
Accounting Standards Board – IPSASB) în martie 2015.
Administrații publice: Australia, Canada, Franța, Țările de Jos,
Regatul Unit și Statele Unite. Alte organizații internaționale:
Consiliul Europei, Organizația pentru Alimentație și Agricultură
a Organizației Națiunilor Unite (FAO), Comitetul Internațional al
Crucii Roșii (CICR), OCDE, UNESCO, Secretariatul General al
ONU, Banca Mondială și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
MOPAN este o rețea de țări donatoare care împărtășesc aceeași
viziune. Scopul acestei rețele este de a monitoriza performanța
organizațiilor de dezvoltare multilaterale la nivel de țară. A se
vedea http://www.mopanonline.org/

3.14. Ca parte a inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”, Comisia
a lansat un dialog privind cadrele de raportare cu privire la performanță
cu experți relevanți de la nivelul administrațiilor naționale și al
organizațiilor internaționale, inclusiv OCDE, pentru a reuni învățămintele desprinse și a identifica bunele practici. Reprezentanții
Parlamentului European și ai Consiliului au participat, de asemenea,
la acest dialog, care a acoperit o gamă largă de aspecte, cum ar fi
performanța, evaluarea și valoarea adăugată a UE. Discuțiile au
clarificat faptul că un cadru de raportare cu privire la performanță ar
trebui să se dezvolte treptat și că nu se poate baza pe o abordare
„universală”. Comisia continuă acest dialog cu experții și părțile
interesate și va lua în considerare rezultatele la elaborarea cadrului de
raportare cu privire la performanță pentru următorul CFM.
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B. Posibilități de îmbunătățire a cadrului de raportare cu privire
la performanță
(a) Comisia utilizează două seturi de obiective și de indicatori pentru
măsurarea performanței: pe de o parte, performanța serviciilor sale și, pe
de altă parte, cea a programelor de cheltuieli

Bunele practici

3.15. În Australia, serviciile guvernamentale elaborează trei
documente principale prevăzute de cadrul de raportare cu
privire la performanță: situația bugetară a fiecărui portofoliu, în
care sunt cuantificate bugetele programelor, planuri de activitate,
care stabilesc obiectivele și activitățile entităților publice, și
rapoarte anuale, care furnizează un feedback cu privire la
rezultate. Entitățile în cauză trebuie să asigure coerența între
aceste documente (17). Criteriile de performanță vizate de fiecare
dintre aceste documente trebuie să fie prezentate colectiv într-o
declarație anuală unică cu privire la performanță (care este
inclusă în rapoartele anuale elaborate la sfârșitul exercițiului
financiar).
3.16. În Franța, bugetul de stat este subdivizat în „misiuni”.
Fiecare dintre cele 31 de „misiuni” din buget conține mai multe
programe (118 în 2017). Fiecare program are o strategie,
obiective și indicatori de performanță cuantificați, indicatorii cei
mai importanți fiind semnalați, de asemenea, ca indicatori ai
„misiunii”. Recurgerea la indicatori identici asigură coerența
între „misiuni” și programe. Indicatorii acoperă atât performanța
programelor, cât și performanța ministerelor.
3.17. În Canada, toate organizațiile federale cărora li se alocă
credite bugetare trebuie să își planifice și să își gestioneze
activitățile și să raporteze cu privire la performanța lor în raport
cu un set de 16 domenii de rezultate valabile la nivelul întregii
administrații publice. Acest cadru stabilește o legătură clară și
directă între alocările financiare, activitățile programelor și
rezultatele la nivel național.

(17)

Ministerul Finanțelor, Resource management guide (Ghidul privind
gestiunea resurselor), p. 131-137, http://www.finance.gov.au/
resource-management/performance/
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Situația la nivelul Comisiei

3.18. Înainte de debutul cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020, Comisia a dat instrucțiuni serviciilor sale
„să aprofundeze cadrul de performanță” (18). În acest scop, ea
a stabilit o regulă internă (19) conform căreia noile obiective și
noii indicatori ai programelor trebuie să figureze în mod clar în
fișele de program, în planurile de gestiune și în rapoartele anuale
de activitate. Acest lucru a fost realizat pentru prima dată în
2014, fapt care a permis Comisiei să ofere o prezentare coerentă
a performanței: obiectivele pentru care au fost alocate resurse
financiare în buget au devenit parte integrantă a procesului de
planificare în planul de gestiune al direcției generale de resort, iar
rezultatele au fost raportate în raportul anual de activitate al
acesteia.

3.18. Activitatea Serviciului de Audit Intern (IAS) din cadrul
Comisiei creează, de asemenea, o valoare adăugată și controale
suplimentare pentru cadrele de raportare cu privire la performanță și
sistemele de măsurare ale Comisiei și ale diverselor sale direcții generale.

3.19. Din 2016, Comisia nu a mai aplicat însă această
abordare. În locul acesteia, ea a introdus un nou document de
planificare, și anume planul strategic cincinal, în cadrul căruia
direcțiile generale trebuie să stabilească noi indicatori și obiective
organizaționale care sunt armonizate cu prioritățile Comisiei,
dar sunt diferite de obiectivele și de indicatorii deja existenți
pentru programe. În prezent, rapoartele anuale de activitate
furnizează informații în raport cu cadrul de performanță stabilit
în planurile strategice și în planurile de gestiune și ar trebui să se
raporteze la fișele de program atunci când prezintă rezultatele
programelor. Cu toate acestea, dintre cele șase rapoarte anuale
de activitate pe 2016 examinate de Curte, doar unul singur
utiliza trimiteri la performanța raportată în fișele de program.
Aceasta limitează comparabilitatea între diferitele tipuri de
documente referitoare la performanță și nu reflectă faptul că
responsabilitatea finală pentru execuția bugetului în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare revine Comisiei.

3.19. CCE a observat, în raportul său anual pentru anul 2015, că
multe dintre obiectivele cuprinse în planurile de gestiune ale Comisiei
nu au fost stabilite la nivelul adecvat de responsabilitate. Între timp,
Comisia și-a revizuit ciclul de planificare strategică și de programare.
Obiectivul a fost acela de a oferi un cadru mai clar în ceea ce privește
responsabilitatea Comisiei/direcției generale, precum și de a simplifica
documentele de planificare și de a le axa mai mult pe prioritățile
Comisiei și competențele direcției generale. Obiectivele și indicatorii
selectați pentru planurile strategice sunt, în prezent, adaptați la
competențele specifice ale direcției generale și reflectă faptul că
responsabilitățile departamentelor Comisiei sunt mai ample decât
execuția bugetului și gestionarea programelor.
Din acest motiv, nu mai este necesară alinierea obiectivelor și a
indicatorilor din cadrul de raportare cu privire la performanță al
serviciilor Comisiei la obiectivele și indicatorii definiți în temeiurile
juridice ale programelor. Cu toate acestea, serviciile Comisiei sunt
invitate să facă trimitere la fișele de program atunci când descriu
activitățile pe care le desfășoară în legătură cu respectivele programe.
Acest mod de lucru contribuie la limitarea transmiterii de mai multe
ori a acelorași informații și la asigurarea coerenței datelor și va fi
consolidat în viitor.
Comisia consideră că responsabilitatea sa pentru execuția bugetului este
clară. Fiecare director general semnează în raportul său anual de
activitate o declarație de asigurare, în care menționează că resursele au
fost utilizate în scopul preconizat și în conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare și că operațiunile subiacente sunt conforme cu legile
și reglementările în vigoare. La nivel organizațional, colegiul își asumă
responsabilitatea politică globală pentru gestiunea bugetului UE prin
adoptarea, în fiecare an, a Raportului anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE.

(18)
(19)

A se vedea Raportul de sinteză pe 2012, COM(2013) 334 final,
p. 3.
A se vedea Standing Instructions for the 2013 annual activity reports
(Instrucțiunile permanente privind rapoartele anuale de activitate
pe 2013), p. 3, și Instructions for the 2014 Management Plans
(Instrucțiunile privind planurile de gestiune pe 2014), p. 9.
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3.20. Comisia aplică o repartizare diferită a informațiilor
pentru cheltuieli și pentru performanță. Rapoartele anuale de
activitate raportează cu privire la plățile anuale ale direcțiilor
generale în funcție de tipul de activitate/program de cheltuieli,
însă informațiile pe care aceste rapoarte le furnizează cu privire
la performanță sunt prezentate în funcție de realizarea
obiectivelor generale și specifice, fără să se ofere nicio indicație
privind cheltuielile corespondente. În consecință, nu este posibil
să se evalueze cât anume s-a cheltuit în scopul atingerii
obiectivelor stabilite. În mod similar, Raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE nu conține informații
referitoare la cheltuieli în legătură cu performanța programelor,
defalcate în funcție de obiectivele generale și specifice.

3.20. Comisia consideră că structura raportării sale în cadrul
rapoartelor anuale de activitate este corespunzătoare contextului său
instituțional și organizațional. Obiectivele generale și specifice se referă
nu numai la gestionarea programelor de cheltuieli, ci și la activitățile
care nu implică cheltuieli (cum ar fi elaborarea de politici sau
activitățile de reglementare).

(b) Comisia are un număr mare de obiective și de indicatori

Bunele practici

3.21. În 2016, OCDE a efectuat un sondaj pe tema
procesului bugetar bazat pe performanță în țările OCDE,
precum și în cadrul Comisiei. Graficul din caseta 3.4 realizează
o comparație între diversele jurisdicții din perspectiva existenței,
a utilizării și a consecințelor (20) cadrelor de performanță. OCDE
a considerat cadrul de performanță al Comisiei ca fiind cel mai
cuprinzător, lucru care se poate explica parțial prin volumul
cerințelor legale din UE. Cu toate acestea, graficul realizat de
OCDE indică faptul că utilizarea cadrului și consecințele acestuia
pentru procesul decizional nu reflectă acest nivel ridicat de
detaliere.

3.21. Cadrul de raportare cu privire la performanța bugetului UE a
fost elaborat atât pentru a îndeplini cerințele legale, cât și pentru a
răspunde solicitărilor formulate de părțile interesate și nevoilor proprii
ale Comisiei.
Informațiile cu privire la performanța programelor de cheltuieli sunt
utilizate de Comisie pentru (a) monitorizarea progreselor înregistrate de
programe; (b) responsabilitate și transparență; (c) informarea factorilor
de decizie cu privire la gestionarea unui program; (d) justificarea sau
propunerea unei ajustări în ceea ce privește alocarea de fonduri către
autoritățile bugetare; (e) elaborarea unor propuneri de modificări ale
temeiului juridic sau de programe viitoare.
Cu toate acestea, Comisia observă că, deși informațiile cu privire la
performanță sunt luate în considerare în cadrul procedurii bugetare
anuale, acestea nu reprezintă singurul factor care determină deciziile
bugetare.

(20)

Existența = amploarea informațiilor disponibile cu privire la
performanță; utilizarea = măsura în care informațiile referitoare
la performanță sunt utilizate în procesul decizional bugetar;
consecințele = impactul asupra gestiunii și/sau a bugetului.
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Caseta 3.4 – Rezultatele sondajului privind procesul bugetar bazat pe performanță efectuat de OCDE în 2016

Sursa: prezentarea OCDE la cea de a 12-a reuniune anuală a rețelei privind performanța și rezultatele, formată din înalți funcționari cu responsabilități în domeniul bugetului
din cadrul OCDE, din data de 25 noiembrie 2016.
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3.22. Unele țări și-au redus progresiv complexitatea cadrului
lor de performanță, precum și numărul obiectivelor și al
indicatorilor.
(i) În luna august 2001, parlamentul francez a adoptat
o lege (21) care stabilea norme noi pentru întocmirea și
execuția bugetului de stat. Astfel, între 2014 și 2017,
Ministerul Economiei și Finanțelor a trebuit să reducă
numărul obiectivelor și al indicatorilor cu 20 % și, respectiv,
cu 24 %.

(21)

„Loi organique relative aux lois de finance”.
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(ii) În 2012 și 2013, Țările de Jos au introdus o reformă în ceea
ce privește întocmirea și execuția bugetului cu răspundere
de gestiune; această reformă stabilește condiții mai stricte
pentru utilizarea de către administrația publică a informațiilor privind politicile (indicatorii de performanță și textele
care explică obiectivele politicilor). Numărul indicatorilor
de performanță din documentele bugetare a fost redus la
jumătate.
Situația la nivelul Comisiei

3.23. Fișele de program care însoțesc proiectul de buget
general pe 2017 al UE conțin 294 de obiective și 709 indicatori
(a se vedea caseta 3.2). Se remarcă o concentrație deosebit de
ridicată a acestora în rubricile 1a, 3 și 4 din cadrul financiar
multianual. În prezent, în cadrul inițiativei BFOR, Comisia este
în curs de a revizui indicatorii, cu scopul de a oferi o contribuție
pentru următoarea generație de programe de cheltuieli.
Caseta 3.5 ilustrează progresele pe care Comisia ar putea aspira
să le realizeze în această privință, cu toate că ar trebui să se țină
seama de anumiți factori specifici instituției.

3.23. Peste 700 de indicatori sunt incluși în temeiurile juridice ale
programelor din perioada 20142020, pentru a contribui la
monitorizarea performanțelor lor pe durata ciclului lor de viață.
Aceștia constituie rezultatul procesului legislativ și, prin urmare,
reflectă așteptările colegiuitorilor în ceea ce privește tipul și nivelul de
granularitate al informațiilor necesare pentru a urmări performanța.
Raportarea cu privire la acești indicatori în fișele de program permite
autorității bugetare să țină seama de informațiile cu privire la
performanță în cursul procesului bugetar. În cadrul inițiativei „Bugetul
UE axat pe rezultate”, Comisia revizuiește indicatorii pentru
programele de cheltuieli, astfel cum este stabilit în temeiul juridic, cu
scopul de a desprinde concluzii utile pentru pregătirea următoarei
generații de programe de cheltuieli.
Comparația efectuată de Curtea de Conturi Europeană nu ține cont de
factorii contextuali principali, cum ar fi numărul și natura
intervențiilor, domeniile de politică acoperite sau modul de punere în
aplicare, și nici nu măsoară calitatea sau relevanța indicatorilor.
De asemenea, Comisia ia act de faptul că numărul de obiective și de
indicatori utilizați în planurile strategice pentru serviciile Comisiei s-a
redus semnificativ odată cu recenta reformă. Numărul obiectivelor
generale a fost redus de la 84 la 11, al indicatorilor de impact de
la 187 la 37, al obiectivelor specifice de la 426 la 386 și al
indicatorilor de rezultat de la 969 la 825.
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Caseta 3.5 – UE are mai multe obiective și indicatori (per miliard de euro) decât Franța și Țările de Jos

Obiective
per miliard de euro

Indicatori
per miliard de euro

Franța – cheltuieli nete ale bugetului general de stat

1,0

2,0

Țările de Jos – bugetul de stat

0,6

2,5

UE – credite de plată

2,0

5,0

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor bugetare ale UE și naționale.
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C. Raportarea cu privire la performanță nu este exhaustivă
(a) Raportarea cu privire la performanță nu este suficient de echilibrată,
deoarece nu oferă decât informații limitate cu privire la provocări și la
eșecuri

Bunele practici

3.24. Alte administrații publice și organizații internaționale
au luat măsuri pentru a garanta o raportare echilibrată cu privire
la performanță, așa cum o recomandă standardele internaționale (22).
(i) În Statele Unite ale Americii, rapoartele anuale privind
performanța ar trebui să ofere o imagine clară a rezultatelor
obținute în acest domeniu, să indice evoluția tendințelor în
timp, să realizeze o corelație cu sursa informațiilor privind
performanța și să discute progresele și deficiențele.
(ii) „Evaluarea de la sfârșitul exercițiului de doi ani 2014-2015”
realizată de OMS a inclus o „privire de ansamblu asupra
principalelor realizări și provocări” pentru fiecare categorie
de programe (23). În prefața la principalul raport privind
performanța al OMS pentru perioada 2014-2015 (24),
directorul general a precizat că sunt prezentate cu
onestitate atât eșecurile, cât și succesele. Într-adevăr, textul
descrie în mod sistematic dificultățile în paralel cu
rezultatele.

(22)
(23)
(24)

A se vedea, de exemplu, Îndrumarea nr. 3 privind practica
recomandată elaborată de IPSASB.
http://extranet.who.int/programmebudget/Biennium2014/
Programme/Overview/12
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/
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(iii) Banca Mondială a evaluat (25) caracterul adecvat al
activităților sale de monitorizare și de evaluare pentru
a contribui la eforturile depuse constant de a spori
eficacitatea și de a promova o cultură axată pe identificarea
de soluții și pe un proces decizional bazat pe elemente
concrete. În urma acestui exercițiu, ea a identificat
deficiențe semnificative în modul în care sunt concepute
și utilizate sistemele sale.
(iv) În evaluarea sa privind Banca Interamericană de Dezvoltare
pentru perioada 2015-2016 (26), MOPAN a remarcat
prezența unei noi secțiuni intitulate „desprinderea de
învățăminte din eșecuri” (Learning from Failure) în raportul
băncii privind eficacitatea activităților pentru dezvoltare
(Development Effectiveness Overview).
Situația la nivelul Comisiei

3.25. Deși instrucțiunile pentru elaborarea rapoartelor anuale
de activitate pe 2016 (27) nu menționează în mod explicit
principiul unei raportări echilibrate, ele specifică totuși faptul că
sinteza trebuie să reunească, într-o perspectivă realistă, mesajele
principale referitoare la realizările în materie de politici și
concluziile privind gestiunea financiară și controlul intern.

3.25. Principiul raportării echilibrate este explicat în detaliu în
modelul pentru Raportul anual de activitate pe 2016 care a însoțit
instrucțiunile pentru elaborarea rapoartelor anuale de activitate pe
2016 (2).

3.26. Cu toate acestea, rapoartele anuale de activitate
examinate de Curte conțineau informații limitate privind
neajunsurile și provocările în materie de performanță cu care
se confruntă direcțiile generale în îndeplinirea obiectivelor.
Simpla identificare a acestor neajunsuri și provocări este dificilă,
deoarece nu se alocă niciun spațiu special pentru menționarea
lor în rapoartele anuale de activitate.

3.26. Modelul pentru Raportul anual de activitate pe 2016, care a
însoțit instrucțiunile pentru elaborarea rapoartelor anuale de activitate
pe 2016, impune direcțiilor generale o obligație de raportare
exhaustivă cu privire la toate obiectivele, indicatorii și realizările
(inclusiv cele ale căror rezultate arată abateri semnificative de la valorile
planificate stabilite) anunțate în planurile lor strategice pentru perioada
2016-2020 și în planurile de gestiune pe 2016.

3.27. Intenția Comisiei era ca Raportul pe 2015 privind
gestionarea și performanța bugetului UE să ofere o imagine de
ansamblu cuprinzătoare a performanței realizate pornind de la
un buget al UE axat pe rezultate. Cu toate acestea, raportul nu
furniza o imagine completă a performanței și era excesiv de
pozitiv, singurele neajunsuri la care făcea referire fiind anumite
întârzieri la nivelul implementării. De asemenea, raportul:

3.27. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului
UE reprezintă o sinteză generală a modului în care bugetul UE a
sprijinit prioritățile politice ale Uniunii Europene și a rezultatelor-cheie
obținute cu ajutorul bugetului UE. Acesta nu este menit a fi un raport
exhaustiv și detaliat cu privire la performanța bugetului UE. Raportul
se referă la alte rapoarte de performanță în care pot fi găsite informații
mai detaliate cu privire la performanță (evaluări, fișe de program,
rapoartele anuale de activitate etc.).

(2)

(25)
(26)
(27)

Grupul de evaluare independent: Behind the mirror A report on the
self-evaluation systems of the World Bank Group (2016).
http://www.mopanonline.org/assessments/iadb2015-16/index.
htm
Ref. Ares(2016)6517649 – 21.11.2016.

„Direcțiile generale se bucură de flexibilitate în selectarea obiectivelor
generale și specifice principale cu privire la care doresc să raporteze în
partea narativă a secțiunii 1. Expunerea referitoare la performanță ar
trebui să se bazeze pe o selecție de rezultate «cheie» (pozitive sau negative)
și pe o descriere a acestora, în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și
specifice «principale». Nu toate obiectivele și realizările trebuie să fie
acoperite, ci numai:
— cele care sunt atât de importante încât cititorul se așteaptă ca
acestea să fie prezentate în raportul anual de activitate (deoarece
omisiunea ar conduce la o opinie denaturată în ceea ce privește
performanța DG; sau pentru că abaterile de la obiective sunt
remarcabile; sau pentru că anumite activități au atras o atenție
deosebită din partea mass-mediei etc.), chiar dacă direcția generală
consideră că acestea nu au niciun impact real asupra asigurării, și
— cele ale căror rezultate prezentate în tabelele privind performanța
din anexă indică abateri semnificative de la valorile planificate
stabilite.”
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Raportul anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța
bugetului UE face referire la o serie de deficiențe și de probleme care
trebuie abordate. Secțiunea 1 din raport se referă nu numai la
provocările care afectează punerea în aplicare în timp util a
programelor, ci și la limitările în evaluarea performanței programului
(de exemplu, trimiterile la evaluări ale programului în domeniul
sănătății pentru perioada 2007-2013 și ale programelor de la rubrica
bugetară 4, indicând constrângeri în evaluarea performanței generale a
acestor programe).
— oferea indicații limitate privind rezultatele Strategiei
Europa 2020, deși aceasta constituia una dintre solicitările
exprimate de Parlamentul European în decizia sa referitoare
la descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2014;

— Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
nu este un raport specific referitor la Strategia Europa 2020 (3).
Cu toate acestea, raportul include o sinteză a progreselor
înregistrate în atingerea obiectivelor principale ale Strategiei
Europa 2020 și a indicatorilor relevanți și acoperă atât situația
punerii în aplicare a programelor din perioada 2014-2020, cât
și rezultatele programelor din perioada 2007-2013, structurate
în jurul priorităților Strategiei Europa 2020 privind creșterea
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Comisia monitorizează și raportează cu privire la Strategia
Europa 2020 prin intermediul procesului semestrului european.
Rapoarte detaliate și cuprinzătoare privind performanța statelor
membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor naționale
aferente Strategiei Europa 2020 sunt incluse în rapoartele de țară
ca parte a semestrului european, precum și în actualizările anuale
privind indicatorii din Strategia Europa 2020, publicate de
Eurostat. Fișele de program indică, de asemenea, o legătură între
cheltuieli și Strategia Europa 2020. Acestea arată contribuția
estimată a programelor la obiectivele principale (legătura
teoretică) și la prioritățile Strategiei Europa 2020.

— nu explica întotdeauna în mod clar influența factorilor
externi asupra rezultatelor;

— Raportul anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța
bugetului UE descrie contextul de funcționare făcând referire, în
introducere, la provocările politice și economice majore ale anului.
Acesta afirmă în mod clar că bugetul UE reprezintă doar un
instrument, folosit împreună cu alte instrumente (de exemplu,
bugetele naționale și alte instrumente de politică și de
reglementare existente la nivelul UE și al statelor membre) în
vederea obținerii de rezultate de politică, precum și că 80 % din
bugetul UE este cheltuit cu statele membre. Raportul concluzionează în secțiunea 1 privind performanța și rezultatele că
„[…] [e]xistă limite în ceea ce privește măsura în care indicatorii
pot surprinde imaginea exactă a performanței […]. De
asemenea, factorii contextuali au o influență importantă asupra
rezultatelor finale, iar indicatorii nu pot elimina sau ajusta acești
factori” și că „performanța este o responsabilitate comună: o mare
parte a responsabilității pentru realizarea obiectivelor Strategiei
Europa 2020, precum și a obiectivelor cadrelor financiare revine
statelor membre”.

(3)

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei anexat la Raportul Comisiei
cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru
anul 2014 stabilește abordarea pentru raportarea rezultatelor privind
Strategia Europa 2020.
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— a fost publicat prea târziu pentru a fi examinat în cadrul
raportului anual al Curții (28).

— Termenul-limită pentru adoptarea raportului în conformitate cu
Regulamentul financiar este 15 iunie. Comisia se bazează pe
datele financiare din statele membre în ceea ce privește programele
de gestiune partajată care devin disponibile numai în cursul lunii
martie. Prin urmare, nu este posibilă adoptarea raportului cu
mult mai devreme.

(b) Caracterul limitat al informațiilor disponibile cu privire la calitatea
datelor referitoare la performanță afectează transparența

Bunele practici

3.28. În Țările de Jos, măsurarea și raportarea indicatorilor
sunt aspecte care fac obiectul auditului. Rapoartele anuale
ministeriale conțin o secțiune obligatorie rezervată pentru
feedbackul cu privire la fiabilitatea informațiilor privind
performanța.
3.29. În Statele Unite ale Americii, toate agențiile guvernamentale publică un raport anual privind performanța pentru
fiecare exercițiu bugetar, însoțit de un plan anual referitor la
performanță pentru exercițiul bugetar „n+2”. Documentul
respectiv descrie modul în care agențiile guvernamentale vor
asigura exactitatea și fiabilitatea datelor utilizate pentru
măsurarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii
obiectivelor lor de performanță.
3.30. În Australia, Raportul pe 2017 privind serviciile
guvernamentale justifică utilizarea unor date imperfecte atunci
când se dorește o raportare mai în amănunt (29). Pentru
a compensa această deficiență, fiecare indicator care figurează
în raport este însoțit de o evaluare a comparabilității și
a caracterului complet al datelor care stau la baza lui.
3.31. Un alt aspect al calității datelor este momentul la care
ele sunt comunicate. În rapoartele sale recente de evaluare,
MOPAN a descris unele tendințe interesante în ceea ce privește
raportarea în timp real observate la organizații precum Vaccine
Alliance, Programul Comun al Națiunilor Unite pentru
HIV/SIDA (UNAIDS) și Banca Mondială. Rezultatele sondajului
Curții (30) au arătat, la rândul lor, că aproape jumătate din
respondenți raportează cu privire la performanță mai frecvent
decât o dată pe an (a se vedea caseta 3.6).

(28)
(29)
(30)

Punctul 97 din Avizul nr. 1/2017 referitor la propunerea de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
Această abordare este explicată aici: http://www.pc.gov.au/
research/ongoing/report-on-government-services/2017/
approach/performance-measurement
A se vedea punctul 3.13 subpunctul (ii).
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Caseta 3.6 – Frecvența raportării realizate pentru monitorizarea evoluției performanței

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului privind raportarea cu privire la performanță.
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Situația la nivelul Comisiei

3.32. La momentul actual, documentele Comisiei referitoare
la performanță nu includ în mod sistematic o evaluare a calității
datelor utilizate. Există posibilitatea de a se semnala deficiențele
în ceea ce privește calitatea datelor, dar nu există obligația unor
acțiuni concrete în acest sens. Sursele datelor sunt precizate în
rapoartele referitoare la performanță, dar acestea din urmă nu
conțin o secțiune specială pentru prezentarea chestiunilor legate
de exactitatea și fiabilitatea datelor. Conform setului de
instrumente pentru o mai bună legiferare (31), există posibilitatea
de a se apela la evaluatori externi pentru a se prezenta observații
cu privire la calitatea datelor și pentru a se formula recomandări
cu privire la modalitățile de a se obține date mai bune, dar nu
există nicio reglementare specifică în acest sens.

(31)

Setul de instrumente vine în completarea Orientărilor privind
o mai bună legiferare, care se aplică studiilor de impact,
evaluărilor și verificărilor adecvării. A se vedea http://ec.europa.
eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_ro.htm, p. 287 și p. 290.

3.32. Cadrul de control intern pus în aplicare de fiecare serviciu al
Comisiei este conceput pentru a oferi asigurări rezonabile, printre altele,
cu privire la fiabilitatea raportării financiare. Fiecare direcție generală
raportează cu privire la acest aspect în partea 2 din raportul său anual
de activitate, iar secțiunea 2 din Raportul anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE sintetizează evaluarea efectuată de direcțiile
generale cu privire la funcționarea sistemelor de control intern ale
serviciilor Comisiei și raportează cu privire la aceasta.
În ceea ce privește evaluările, setul de instrumente pentru o mai bună
legiferare stipulează că documentele de lucru ale serviciilor Comisiei
destinate evaluării, pregătite de serviciile Comisiei la finalul unei
evaluări, trebuie să conțină o sinteză clară a oricăror lacune existente în
datele utilizate pentru a susține concluziile și fiabilitatea rezultatelor. În
plus, Orientările privind o mai bună legiferare prevăd că orice limitare
a dovezilor utilizate și a metodologiei aplicate, în special în ceea ce
privește capacitatea lor de a susține concluziile, trebuie să fie clar
explicată în rapoartele de evaluare. Acest aspect este consolidat și mai
mult în revizuirea Orientărilor privind o mai bună legiferare/setului de
instrumente pentru o mai bună legiferare [SWD(2017) 350 final,
7 iulie 2017].
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D. Rapoartele referitoare la performanță au un caracter mai
degrabă narativ și ar putea să apeleze în mai mare măsură
la mijloace vizuale și de navigare textuală
Bunele practici

3.33. În continuare sunt prezentate o serie de bune practici
observate în Australia, în Franța și în cadrul Băncii Mondiale.
Caseta 3.7 – Australia: rapoartele ministeriale trebuie să conțină instrumente care să îi ajute pe cititori să navigheze în interiorul textului

Sursa: Ministerul Serviciilor Sociale din Australia, Raportul anual 2015-2016 (32) (p. 253 și 258), și Ministerul Educației și Formării, Raportul anual 2015-2016 (33) (p. 225
și 238).

(32)
(33)

https://www.dss.gov.au/about-the-department/publicationsarticles/corporate-publications/annual-reports/dss-annual-report2015-16-0
https://docs.education.gov.au/documents/department-educationand-training-annual-report-2015-16
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Caseta 3.8 – Franța: raportul privind rezultatele obținute pornind de la bugetul general de stat utilizează mai degrabă imagini decât text

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului privind bugetul general de stat 2015.
© Direction du Budget, ministère de l'Action et des Comptes publics, Franța.
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Caseta 3.9 – Banca Mondială: raportul anual pe 2016 utilizează numeroase instrumente pentru a-l face mai accesibil

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului anual pe 2016 al Băncii Mondiale.
„World Bank. 2016. The World Bank Annual Report 2016. Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24985 License: CC BY 3.0 IGO.”
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Situația la nivelul Comisiei

3.34. Comisia utilizează date cantitative și calitative pentru
a prezenta informații privind performanța, apelând la o combinație de descrieri narative și de grafice. Caseta 3.10 arată că, deși
se utilizează frecvent diagrame, grafice și tabele, predomină
informațiile textuale (pentru o selecție de rapoarte examinate).
Setul de instrumente pentru o mai bună legiferare cuprinde
o secțiune consacrată utilizării mijloacelor vizuale, dar ea se
limitează la doar trei tipuri de astfel de mijloace (arbori ai
problemelor, arbori ai obiectivelor și diagrame care ilustrează
logica de intervenție). Nu sunt abordate alte instrumente, cu
caracter mai general, de îmbunătățire a prezentării vizuale – cum
ar fi codurile de culoare sau graficele informative.

3.34. Comisia recunoaște importanța utilizării mijloacelor vizuale
în diferitele sale rapoarte referitoare la performanță și a adus
îmbunătățiri în acest domeniu. De exemplu, versiunea din 2015 a
Raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
utilizează casete pentru a spori vizibilitatea mesajelor-cheie și a
exemplelor și pentru a facilita lectura raportului. Ediția din 2016 a
Raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE a
îmbunătățit în continuare prezentarea folosind grafice, diagrame și
imagini, inclusiv un rezumat. Acesta, precum și alte rapoarte din
pachetul integrat de raportare financiară sunt însoțite de fișe
informative de o pagină, care oferă cititorului un rezumat ușor
accesibil al informațiilor esențiale. În plus, instrucțiunile pentru
elaborarea rapoartelor anuale de activitate invită direcțiile generale să
utilizeze elemente vizuale în rapoartele anuale de activitate pentru a
facilita lectura documentelor respective.
Setul de instrumente pentru o mai bună legiferare include un
instrument specific pentru mijloacele vizuale. Acest instrument
urmărește să prezinte câteva exemple de instrumente considerate a fi
deosebit de relevante pentru intervenții politice, ca o modalitate de a
crește gradul de sensibilizare în rândul serviciilor Comisiei cu privire la
valoarea adăugată a acestor mijloace. În niciun caz nu este menit să
reunească toate mijloacele vizuale existente.

3.35. Nu se apelează aproape niciodată la mijloace de
navigare în text – de exemplu, glosare, liste ale abrevierilor și
acronimelor sau indexuri alfabetice. Comisia nu a adoptat
practica de a elabora versiuni online interactive pentru
principalele rapoarte referitoare la performanță.
Caseta 3.10 – Utilizarea mijloacelor vizuale și a celor de navigare în text în rapoartele Comisiei referitoare la performanță

Numărul de
pagini

Numărul de
grafice și de
diagrame

Numărul de
tabele

Coduri de
culoare

Versiuni
online interactive

Rezumat
vizual al
mesajelor
esențiale

Glosar

Index
alfabetic

Raportul pe 2015 privind gestionarea și performanța bugetului UE

58

8

2

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

RAA 2015 al DG ENER
(fără anexe)

99

27

19

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

RAA 2015 al DG HOME
(fără anexe)

64

6

18

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

RAA 2015 al DG MOVE
(fără anexe)

123

13

23

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

RAA 2015 al DG TRADE
(fără anexe)

38

3

5

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

UE în 2016

95

18

0

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor Comisiei.
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E. Comisia nu demonstrează că utilizează în mod sistematic
rezultatele evaluărilor
(a) Nu se formulează întotdeauna recomandări

Bunele practici

3.36. Evaluările realizate de UNESCO care au fost examinate
de Curte prezentau, alături de recomandări, și „opțiuni
strategice” care să fie avute în vedere. Toate recomandările
urmează același tipar: ele definesc un obiectiv și propun
mijloacele pentru atingerea acestuia, însoțite de o listă de
sugestii concrete pentru punerea în aplicare.
3.37. Într-o recentă evaluare (34) realizată de OMS, această
organizație examinează utilitatea și gradul de utilizare ale unui
eșantion de aproximativ 15 000 de publicații pe o perioadă de
zece ani, precum și măsura în care acestea au ajuns la publicul
vizat. Evaluarea în cauză formulează șase recomandări strategice
și propune acțiuni specifice în paralel cu textul fiecărei
recomandări pentru a explica ce consecințe implică și pentru
a promova urmărirea punerii lor în aplicare.
Situația la nivelul Comisiei

3.38. Orientările privind o mai bună legiferare nu impun
evaluatorilor să formuleze recomandări în atenția Comisiei;
Curtea consideră că astfel de elemente ar trebui să fie esențiale
pentru buna funcționare a unui sistem de urmărire a situației
acțiunilor întreprinse care prevede planuri de acțiune vizând
remedierea deficiențelor. În ceea ce privește formularea de
recomandări, practicile variau între cele douăsprezece evaluări
examinate de Curte:

3.38. Orientările privind o mai bună legiferare prevăd că toate
documentele de lucru ale serviciilor Comisiei destinate evaluării cuprind
constatări și concluzii care constituie baza pentru eventuale acțiuni
ulterioare ale Comisiei. De asemenea, acestea includ cerințe privind
diseminarea concluziilor evaluării și identificarea acțiunilor ulterioare
adecvate. Un raport oficial adresat legiuitorului stabilește, de regulă,
acțiunile ulterioare în curs de examinare de către Comisie.

— șase evaluări conțineau recomandări și propuneau acțiuni
de punere în aplicare;
— patru evaluări conțineau recomandări generale, dar nu
propuneau măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației;
— două evaluări nu conțineau recomandări.
3.39. Din 2005, Comisia nu a mai realizat niciun studiu
privind utilizarea rezultatelor evaluărilor sale și nici nu a dispus
realizarea unui astfel de studiu.

(34)

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/
evaluation-report-nov2016.pdf

3.39. În pachetul privind o mai bună legiferare din 2015, Comisia
s-a angajat să evalueze funcționarea sistemului până la sfârșitul anului
2019. Lucrările pregătitoare pentru această evaluare încep acum.
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(b) Comisia nu demonstrează că are loc o urmărire sistematică a punerii în
aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor

Bunele practici

3.40. Curtea a identificat mai multe bune practici în ceea ce
privește urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma
evaluărilor și modul în care este raportată aceasta:
(i) Banca Mondială urmărește și raportează progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor formulate în evaluări, de exemplu răspunsurile din
partea conducerii și planurile de acțiune cuprinzând
indicatori, niveluri-țintă, termene de aplicare și entitățile
responsabile, prin intermediul unui instrument de înregistrare a măsurilor de gestiune (Management and Action
Record) (35). Acesta permite formularea unor concluzii
globale în ceea ce privește tipologia și punerea în aplicare
a recomandărilor (36).
(ii) Agențiile Organizației Națiunilor Unite reacționează la
recomandările formulate în evaluări prin furnizarea unor
răspunsuri din partea conducerii și prin elaborarea unor
planuri de acțiune însoțite de termene de realizare, în care
sunt desemnate și unitățile responsabile.
(iii) În Canada, politica privind rezultatele (37) prevede că
rapoartele de evaluare trebuie să includă reacțiile conducerii
și planuri de acțiune. Așa se procedase în cazul celor trei
evaluări examinate de Curte; în plus, acestea desemnaseră
organismele responsabile, stabiliseră un termen de finalizare și definiseră elementele livrabile.
Situația la nivelul Comisiei

3.41. Comisia nu dispune de niciun sistem instituțional
documentat pentru urmărirea regulată a situației acțiunilor
întreprinse în urma evaluărilor. Începând din 2015, Orientările
privind o mai bună legiferare (38) impun, pentru toate evaluările,
elaborarea unui document de lucru al serviciilor care să
sintetizeze și să prezinte rezultatele finale ale procesului de
evaluare. Această nouă cerință nu este încă pusă în aplicare pe
deplin de Comisie.

(35)
(36)
(37)
(38)

https://ieg.worldbankgroup.org/managementactionrecord
Capitolul 3 din raportul de sinteză pe 2015 privind rezultatele și
performanța Grupului Băncii Mondiale: Results and performance of
the World Bank Group 2015.
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=31300
SWD(2015) 111 final, capitolul VI Guidelines on evaluation and
fitness checks (Orientări privind evaluarea și verificarea adecvării).

3.41. Acțiunile întreprinse ca urmare a evaluărilor reprezintă o
parte intrinsecă a sistemului privind o mai bună legiferare din cadrul
Comisiei, prin care rezultatele evaluărilor sunt incluse în evaluările
impactului, care sunt documente accesibile publicului, precum și în
programarea și planificarea anuală a activităților Comisiei.
Comisia întreprinde acțiuni ulterioare pe baza rezultatelor evaluărilor
sale în cadrul programului de lucru al Comisiei. În planificarea
programului de lucru, Comisia examinează în mod sistematic
rezultatele evaluărilor și stabilește acțiunile care trebuie întreprinse în
urma acestora. Acțiunile întreprinse în urma unor constatări ale
evaluărilor sunt, de asemenea, stabilite în tabloul de bord REFIT, care
este actualizat anual, și în rapoartele Comisiei către legiuitor care
însoțesc evaluările.
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3.42. Orientările privind o mai bună legiferare precizează că
acțiunile întreprinse ca urmare a evaluărilor, indiferent de forma
pe care o pot lua acestea (39), trebuie să fie consemnate în
planurile de gestiune. Instrucțiunile relevante nu au transpus
însă această sugestie într-o obligație, iar în practică, planurile de
gestiune pentru 2016 nu prevedeau nicio bază pentru urmărirea
situației acestor acțiuni. Întrucât Comisia nu dispune de
o imagine de ansamblu a concluziilor, a recomandărilor sau
a planurilor de acțiune care decurg din evaluările sale și nu
urmărește punerea lor în aplicare la nivelul direcțiilor generale
sau la nivelul de ansamblu al instituției, ea nu poate oferi
informații părților interesate cu privire la un eventual impact
pozitiv al evaluărilor.

3.42. Instrucțiunile pentru planurile de gestiune pentru anul 2018
vor include o trimitere explicită la secțiunea relevantă din Orientările
privind o mai bună legiferare.

F. Rapoartele principale privind performanța nu includ
o declarație sau date cu privire la calitatea informațiilor
privind performanța
Bunele practici

3.43. Situația performanței este prezentată sub diferite forme
și la niveluri diferite de responsabilitate. Din punctul de vedere al
sferei acoperite și/sau al nivelului de responsabilitate, practica
aplicată de unele administrații publice se extinde dincolo de
declarația (declarațiile) oferită (oferite) de Comisie:
(i) Legea australiană privind guvernanța, performanța și
răspunderea pentru actul de gestiune în sectorul public
din 2013 (40) prevede, la secțiunea 39, că autoritatea
responsabilă de o entitate publică din Commonwealth
trebuie să elaboreze situații anuale ale performanței.
(ii) În Statele Unite ale Americii, declarațiile referitoare la
performanță pot îmbrăca forme diferite. Raportul anual
privind performanța pe 2015 și Planul anual privind
performanța pe 2017 elaborate de Ministerul Educației
cuprind o declarație din partea ministrului educației,
formulată în felul următor: „Din informațiile pe care le
dețin, procesul de verificare și de validare a datelor și
sursele de date utilizate furnizează, în măsura posibilului,
date complete și fiabile cu privire la performanța realizată
în raport cu scopurile și obiectivele stabilite în planul
strategic pentru exercițiile financiare 2014-2018. […]”.
(iii) În Regatul Unit, raportul privind răspunderea de gestiune,
care face parte din raportul anual și conturile anuale
prezentate de ministere, cuprinde o declarație privind
responsabilitățile contabilului. Paragraful relevant din
această declarație are următorul text: „Confirm, de
asemenea, că acest raport anual oferă, în ansamblu,
o prezentare fidelă, echilibrată și ușor de înțeles și îmi
asum personal responsabilitatea pentru raportul anual și
conturile anuale, precum și pentru raționamentul care m-a
condus la aprecierea că acest raport oferă o prezentare
fidelă, echilibrată și ușor de înțeles”.

(39)
(40)

Studii de impact, orientări, monitorizare ulterioară etc.
http://www.finance.gov.au/resource-management/pgpa-act/

Rezultatele unora dintre evaluări și acțiunile întreprinse ca urmare a
acestora în ciclul legislativ sunt prezentate în tabloul de bord REFIT.
Domeniul de aplicare al REFIT a fost extins în mod considerabil în
2017. Părțile interesate sunt invitate să prezinte observații privind
rezultatele evaluărilor și acțiunile întreprinse ca urmare a acestora, prin
intermediul Portalului privind o mai bună legiferare. Pe viitor, se
preconizează că tabloul de bord al REFIT va fi integrat pe deplin în
acest portal.
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Situația la nivelul Comisiei

3.44. În fiecare raport anual de activitate, directorul general
declară că informațiile cuprinse în raport oferă o imagine
corectă și fidelă (41). Cu toate acestea, în declarație nu se indică
în mod clar că această asigurare nu privește și informațiile
privind rezultatele obținute (42).
3.45. Întrucât rapoartele anuale de activitate nu includ
o declarație privind calitatea datelor raportate cu privire la
performanță, o abordare similară se reflectă și în Raportul
privind gestionarea și performanța bugetului UE. Prin adoptarea
acestui raport, colegiul comisarilor își asumă responsabilitatea
politică globală pentru gestiunea bugetului UE (43), dar nu și
pentru informațiile privind „performanța și rezultatele” (44).

3.44 și 3.45. Principiile generale ale lanțului de responsabilitate
sunt consacrate în tratatele UE. În cadrul Comisiei, ca urmare a Cărții
albe privind guvernanța, lanțul de responsabilitate a fost definit cu un
rol major pentru ordonatorii de credite delegați în cadrul unui sistem
descentralizat care își desfășoară activitatea sub responsabilitatea
politică a colegiului în calitate de ordonator de credite. Acest lucru este
valabil în special pentru organizarea gestiunii financiare. La sfârșitul
ciclului de raportare, colegiul adoptă Raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE și își asumă responsabilitatea
politică globală pentru gestionarea bugetului UE pe baza declarațiilor
anuale ale ordonatorilor de credite delegați.
Declarația Comisiei cu privire la responsabilitatea pentru gestionarea
bugetului UE este inclusă pentru a clarifica faptul că Comisia are
responsabilitatea financiară finală pentru gestionarea bugetului UE, în
timp ce responsabilitatea pentru rezultatele obținute cu ajutorul
bugetului UE este partajată cu o gamă largă de actori de la nivel
european și național.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.32.

G. Informațiile furnizate de Comisie cu privire la performanță
nu sunt ușor accesibile
Bunele practici

3.46. În Țările de Jos, Ministerul Finanțelor are un site
internet (45) unic care conține toate documentele oficiale
referitoare la bugetul național, inclusiv informații privind
planificarea și obținerea rezultatelor, lecțiile învățate în urma
evaluărilor și modificările majore aduse politicilor. Documentele
sunt clasificate în funcție de tip și de an (și alte subcategorii
relevante) pentru a facilita navigarea. Se furnizează, de
asemenea, o scurtă descriere care prezintă scopul și conținutul
diverselor tipuri de documente.

(41)
(42)
(43)

(44)
(45)

În acest context, imagine corectă și fidelă înseamnă o imagine
fiabilă, completă și corectă a situației existente în direcția
generală.
Curtea a menționat această problemă și la punctul 95 din Avizul
nr. 1/2017.
Comisia a furnizat următoarea explicație privind responsabilitatea sa politică globală pentru gestiunea bugetului UE în răspunsul
său, la punctul 21 din Raportul special nr. 27/2016 al Curții:
„Comisia consideră că acest lucru include răspunderea pentru
activitatea serviciilor sale.”
http://ec.europa.eu/info/files/2015-annual-management-andperformance-report-eu-budget-com-2016-446-final_en, p. 5 și
58.
http://www.rijksbegroting.nl/
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3.47. Administrația publică a Statelor Unite ale Americii
menține un site internet (www.performance.gov) prin intermediul căruia informează publicul cu privire la progresele
înregistrate de principalele agenții federale în atingerea obiectivelor lor comune și individuale. Prezentarea rezultatelor este
defalcată pe agenții, obiective, inițiative de gestiune și programe.
3.48. Administrația publică a Regatului Unit asigură monitorizarea performanței serviciilor guvernamentale prin intermediul unei „platforme privind performanța” (https://www.gov.uk/
performance). Aceasta face parte din site-ul internet al
administrației publice centrale, care include, de asemenea, o
bază de date a publicațiilor guvernamentale (46). Baza de date
dispune de o interfață de căutare ușor de utilizat, facilitată de
prezența mai multor filtre utile (tipul de publicație, domeniul de
politică, ministerul, statutul documentului oficial, amplasarea la
nivel mondial și data publicării).
3.49. Banca Mondială dispune de un punct central (47) care
permite găsirea informațiilor referitoare la performanța băncii și
la domeniile de dezvoltare în care aceasta este activă. Pentru a le
face mai ușor accesibile, rezultatele sunt repartizate în categorii
simple și sunt prezentate frecvent sub forma unor linkuri către
grafice pe alte site-uri. Accesibilitatea este sporită și prin faptul
că persoanele care consultă site-ul pot alege nivelul dorit de
detaliere – a se vedea, de exemplu, site-ul unității executive
a președintelui (48) (President's Delivery Unit).
Situația la nivelul Comisiei

3.50. Nu există niciun site internet care să centralizeze toate
informațiile privind performanța de la toate serviciile Comisiei și
pentru toate domeniile bugetului UE. Site-ul consacrat publicațiilor (49) servește drept portal de acces pentru diferite surse de
informații, dar nu dispune de o hartă a site-ului care să explice
diferitele elemente disponibile, locația lor, scopul lor și modul în
care se leagă acestea unele de altele. În plus, site-ul este
incomplet: în lista documentelor strategice nu se regăsesc fișele
de program (a se vedea punctul 3.5), rapoartele sectoriale și alte
rapoarte referitoare la performanță.

3.50. În cadrul inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate” a fost
elaborat un site internet specific, care cuprinde rezultatele UE. Site-ul
internet reprezintă o bază de date care vizează să devină punctul unic
de acces la toate proiectele finanțate de UE – prin gestiune directă,
gestiune indirectă și gestiune partajată. Până la sfârșitul lunii mai a
anului 2017, baza de date a găzduit aproximativ 1 600 de proiecte
finanțate de UE în interiorul și în afara UE.

3.51. Printre cele 110 000 de titluri propuse de site-ul
EU Bookshop, se numără și studii și evaluări ale Comisiei. Site-ul
nu are o secțiune specială consacrată acestor documente (după
modelul secțiunilor „autori”, „teme” sau „cărți electronice”), astfel
încât singura modalitate de a găsi un studiu sau o evaluare este
de a utiliza funcția de căutare avansată. Deși această funcție de
căutare dispune de filtre pentru studii sau evaluări, rezultatele
afișate nu sunt prezentate într-un mod ușor de utilizat (de
exemplu, documentele care vin în completarea studiilor sau
a evaluărilor sunt prezentate ca rezultate separate).

3.51. Comisia depune eforturi continue pentru a îmbunătăți
prezentarea de studii și evaluări pe siteul EU Bookshop, cu scopul de
a spori claritatea și accesibilitatea conținutului pentru cititorul extern.
Versiunea actuală a EU Bookshop va fi eliminată în curând, urmând a
fi înlocuită de o nouă platformă îmbunătățită.

(46)
(47)
(48)
(49)

https://www.gov.uk/government/publications
http://www.worldbank.org/en/results
http://pdu.worldbankgroup.org/
https://europa.eu/european-union/documents-publications_ro
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PARTEA 2 – REZULTATELE AUDITURILOR PERFORMANȚEI EFECTUATE DE CURTE: DIFICULTĂȚI
COMUNE IDENTIFICATE ÎN UNELE RAPOARTE
SPECIALE DIN 2016

Introducere
3.52. Curtea elaborează, în fiecare an, un număr de rapoarte
speciale în care examinează în ce măsură execuția bugetului UE
se realizează cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.
În 2016, Curtea a adoptat 36 de rapoarte speciale (50), un număr
mai mare decât în orice alt an până în prezent (a se vedea
caseta 3.11). Acestea au acoperit toate rubricile din cadrul
financiar multianual (51) (a se vedea caseta 3.12) și conțineau, în
total, 337 de recomandări (a se vedea caseta 3.13). Rapoartele
speciale ale Curții din 2016 cuprindeau și observații pozitive
pentru fiecare dintre domeniile examinate. Răspunsurile publicate odată cu rapoartele Curții arată că aproape trei sferturi
din recomandările acesteia au fost acceptate integral de către
entitățile auditate – de cele mai multe ori, Comisia (a se vedea
caseta 3.14).

3.52. Comisia ia act de faptul că imaginea de ansamblu a Curții de
Conturi Europene asupra provocărilor comune se bazează pe situația
prezentată în rapoartele speciale la momentul prezentării acestora și nu
ia în considerare acțiunile întreprinse de Comisie în perioada ulterioară
acestora. Unele dintre constatările evidențiate de Curtea de Conturi
Europeană la punctele 3.54-3.59 au fost, așadar, deja abordate.

Caseta 3.11 – Un număr mai mare de rapoarte speciale decât oricând (linia mediei mobile pe trei ani și cifre anuale)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(50)
(51)

http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?
ty=Special%20report&tab=tab4
1a („Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”),
1b („Coeziune economică, socială și teritorială”), 2 („Creștere
durabilă: resurse naturale”), 3 („Securitate și cetățenie”),
4 („Europa în lume”), 5 („Administrație”).
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Caseta 3.12 – Rapoartele speciale ale Curții acoperă toate rubricile cadrului financiar multianual și chiar și alte subiecte

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Caseta 3.13 – Recomandările acoperă o gamă largă de subiecte

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Caseta 3.14 – Cât de convingătoare este Curtea?

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.53. Prioritățile pe care Curtea a decis să își concentreze
activitățile în strategia pentru perioada 2013-2017 sunt:
(i) sustenabilitatea finanțelor publice, (ii) mediul și schimbările
climatice și (iii) valoarea adăugată și creșterea economică. La
punctele următoare, Curtea atrage atenția asupra unei serii de
rapoarte speciale selectate, legate de aceste priorități. Rapoartele
selectate reprezintă aproximativ o treime din cele 36 de rapoarte
din 2016. Curtea prezintă o serie de provocări comune extrase
din aceste rapoarte, provocări care au condus la formularea unor
recomandări, fără să încerce însă să reitereze concluziile
generale. În casetele 3.15, 3.16 și 3.17 se oferă o privire de
ansamblu a acestor provocări pentru fiecare dintre cele trei
priorități ale strategiei Curții pentru perioada 2013-2017.

3.53. Comisia subliniază că, în cazul unora dintre rapoartele
speciale selectate în casetele 3.15, 3.16 și 3.17, Curtea de Conturi
Europeană a identificat, de asemenea, rezultate bune și realizări, de
exemplu:
— în Raportul special nr. 19/2016, Curtea de Conturi Europeană a
identificat faptul că, în ceea ce privește costurile și comisioanele de
gestiune, legislația a fost îmbunătățită în mod semnificativ, prin
stabilirea unor plafoane pentru sumele cumulate, inferioare celor
aplicabile în perioada de programare 2007-2013;
— în Raportul special nr. 10/2016, Curtea de Conturi Europeană a
identificat faptul că, în ultimii ani, Comisia a depus eforturi
lăudabile pentru a îmbunătăți transparența;
— în Raportul special nr. 31/2016, Curtea de Conturi Europeană a
identificat faptul că activități ambițioase se aflau în desfășurare și
că, în general, au fost înregistrate progrese în vederea atingerii
obiectivului. Punerea în aplicare a obiectivului a condus la o
finanțare sporită și mai bine direcționată a acțiunilor de
combatere a schimbărilor climatice, în cadrul Fondului european
de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune;
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— în Raportul special nr. 4/2016, Curtea de Conturi Europeană a
identificat faptul că, datorită Institutului European de Inovare și
Tehnologie (European Institute of Innovation and Technology – EIT), cele trei comunități de cunoaștere și inovare (CCI),
lansate în 2010, au reunit peste 500 de parteneri din diverse
discipline, țări și sectoare. Comunitățile de cunoaștere și inovare
sunt autonome, aceasta fiind o caracteristică a EIT deosebit de
apreciată de partenerii din cadrul acestor comunități. Prin
intermediul EIT, comunitățile de cunoaștere și inovare au oferit
noi oportunități pentru a desfășura activități inovatoare și au
promovat o cultură antreprenorială. CCE salută decizia EIT de ași revizui indicatorii în 2015 prin punerea în aplicare a unui nou
sistem de gestionare a indicatorilor-cheie de performanță.

Sustenabilitatea finanțelor publice
3.54. Subiectul sustenabilității finanțelor publice a fost tratat
de trei rapoarte speciale adoptate în 2016. Deși s-au axat pe
instrumente diferite care aveau drept scop să protejeze bugetul
UE sau bugetele statelor membre, rapoartele au evidențiat o serie
de deficiențe comune în materie de punere în aplicare. Două
aspecte puse în evidență de constatările Curții (preocupări legate
de calitatea datelor și de transparență) constituie probleme pe
care Curtea le-a observat în multe domenii.

3.54. Comisia evidențiază următoarele în legătură cu „orientările”
și „calitatea datelor” menționate cu privire la Raportul special
nr. 19/2016 în caseta 3.15:
La momentul publicării, Comisia a oferit orientări detaliate, manuale și
posibilități de schimb de experiență. Toate acestea sunt disponibile la
adresa https://www.fi-compass.eu/resources/ec. Temele tratate includ,
inter alia, evaluarea ex ante, modalitățile de plată, costurile și
comisioanele de gestiune, combinația dintre fondurile ESI și FEIS,
selectarea organismelor de implementare a instrumentelor financiare.
Temele au fost selectate pe baza nevoii de orientări, exprimată de statele
membre.
Cazurile menționate în raportul Curții de Conturi Europene, cu excepția
orientării privind tratamentul preferențial (prezentată statelor membre
în octombrie 2015), sunt legate de recomandări adresate Comisiei în
vederea furnizării unor orientări suplimentare statelor membre în
scopul utilizării economiilor de scară, al respectării dispozițiilor fiscale
sau al adoptării măsurilor adecvate pentru menținerea caracterului
reînnoibil al fondurilor pe durata intervalului obligatoriu de opt ani de
la sfârșitul perioadei de eligibilitate pentru perioada de programare
2014-2020. Singura referință din cadrul Raportului special
nr. 19/2016 cu privire la calitatea datelor vizează costurile și
comisioanele de gestiune raportate de autoritățile de management.
Pentru o serie de instrumente financiare, raportul Curții de Conturi
Europene indică faptul că datele privind costurile și comisioanele de
gestiune fie nu au fost raportate deloc, fie nu au fost plauzibile. O
raportare obligatorie privind costurile și comisioanele de gestiune
suportate și plătite a fost prevăzută în mod legal doar la închidere,
până în martie 2017.
De asemenea, Comisia subliniază că, pe baza experienței din perioada
2007-2013, cerințele pentru perioada 2014-2020 sunt mult mai
detaliate și este prevăzută o furnizare mai structurată a datelor.
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Caseta 3.15 – Probleme comune identificate în rapoartele pe tema sustenabilității finanțelor publice

Orientări

Calitatea datelor

Transparență

RS 10/2016 – Procedura aplicabilă deficitelor excesive

X

X

X

RS 19/2016 – Execuția bugetului UE prin instrumente financiare

X

X

—

RS 29/2016 – Mecanismul unic de supraveghere (MUS)

X

X

X

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.55. Printre exemplele de constatări comune în aceste
rapoarte, se pot cita următoarele:
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3.55.

(i) Orientări insuficiente (Raportul special nr. 29/2016):
pentru a se îmbunătăți procesul decizional al Consiliului
de supraveghere al Mecanismului unic de supraveghere și
pentru a se asigura eficiența și eficacitatea reuniunilor
consiliului, ar trebui elaborate orientări suplimentare sub
formă de liste de verificare, modele și diagrame.

(i) Orientări insuficiente (Raportul special nr. 29/2016): Comisia
constată că Raportul special nr. 29/2016 nu conținea
recomandări adresate Comisiei, ci Băncii Centrale Europene.

(ii) Calitatea datelor (Raportul special nr. 19/2016): Comisia
nu dispunea de o imagine de ansamblu cuprinzătoare
a costurilor și a comisioanelor de gestiune pentru
implementarea instrumentelor financiare aferente Fondului
european de dezvoltare regională și Fondului social
european. De asemenea, Comisia nu avea informații
privind costurile administrative globale suplimentare pe
care le-ar implica, pentru fiecare stat membru, implementarea fondurilor structurale și de investiții europene prin
intermediul finanțărilor nerambursabile în comparație cu
implementarea lor prin instrumente financiare în perioada 2014-2020.

(ii) Calitatea datelor (Raportul special nr. 19/2016): pentru
perioada 2007-2013, Comisia monitorizează costurile și
comisioanele de gestiune prin intermediul rezumatului datelor
privind instrumentele financiare, pe baza rapoartelor din partea
statelor membre. Această cerință a fost introdusă în 2011.
Pentru perioada 2014-2020, Comisia va avea un set de date mai
complet și fiabil pentru monitorizarea implementării instrumentelor financiare în ansamblu, inclusiv a costurilor și comisioanelor
de gestiune.
Pentru ambele perioade, autoritățile naționale sunt responsabile
de asigurarea eligibilității costurilor și comisioanelor de gestiune,
în conformitate cu normele aplicabile și cu principiul subsidiarității.
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(iii) Transparența (Raportul special nr. 10/2016): în general,
analizele care stau la baza propunerilor Comisiei privind
deciziile și recomandările din cadrul unei proceduri
aplicabile deficitelor excesive suferă de o lipsă de transparență. Curtea a identificat nevoia unui echilibru între
complexitatea sporită și marja mai largă de apreciere
economică, printr-o îmbunătățire a transparenței și, astfel,
prin facilitarea controlului public. Eurostat nu transmitea
Comitetului economic și financiar și nici nu făcea publice
toate îndrumările ex ante/ex post pe care le oferea statelor
membre pe bază bilaterală. De asemenea, motivele de la
baza rezervelor emise de Eurostat și a modificărilor aduse de
acesta datelor, precum și procedurile care stau la baza
acestor rezerve, ar putea fi mai transparente.

(iii) Transparența (Raportul special nr. 10/2016): Eurostat dispune
de o procedură care precizează etapele, calendarul și rolul fiecărui
actor pentru analiza datelor notificate în cadrul unei proceduri
aplicabile deficitelor excesive. Sunt incluse reuniuni periodice cu
conducerea superioară și cu directorul general. Ca rezultat al
auditului Curții de Conturi Europene, Eurostat asigură, în
realitate, începând cu vara anului 2016, publicarea ex ante și
ex post a recomandărilor furnizate statelor membre pe propriul
site internet și acestea sunt raportate Comitetului economic și
financiar. Recomandările sunt disponibile pe site-ul internet al
Eurostat, în secțiunea următoare: http://ec.europa.eu/eurostat/
web/government-finance-statistics/methodology/advice-tomember-states
În ceea ce privește motivele care justifică rezervele și modificările
prezentate de Eurostat, care se bazează pe raționamentul
profesional, Eurostat a instituit proceduri pentru emiterea de
rezerve și aducerea de modificări datelor, ca rezultat al auditului
Curții de Conturi Europene.

Mediu, energie și schimbările climatice
3.56. În 2016, Curtea a publicat patru rapoarte privind
mediul, energia și schimbările climatice. Deși abordau subiecte
diferite, aceste rapoarte au semnalat unele probleme comune. Ca
și în alte domenii, calitatea datelor și monitorizarea lor s-au
conturat ca aspecte problematice comune. O altă sursă de
îngrijorare în acest domeniu a constituit-o respectarea termenelor.

3.56.

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.57.

Caseta 3.16 – Probleme comune identificate în rapoartele privind mediul, energia și schimbările climatice

Calitatea datelor

Implementarea la termen

Monitorizare și
supraveghere

RS 3/2016 – Poluarea cu nutrienți în Marea Baltică

X

X

X

RS 18/2016 – Certificarea biocarburanților

X

—

X

RS 22/2016 – Dezafectarea nucleară în Lituania, Bulgaria și
Slovacia

—

X

X

RS 31/2016 – Acțiunile UE în domeniul climatic

X

X

X

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.57. Printre exemplele de constatări comune în aceste
rapoarte, se pot cita următoarele:
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3.57.

(i) Calitatea datelor (Raportul special nr. 3/2016): procedura
de monitorizare a poluării generate de aporturile de
nutrienți în Marea Baltică nu garanta fiabilitatea datelor în
scopul evaluării gradului de respectare a țintelor stabilite de
HELCOM (52).
(ii) Respectarea termenelor (Raportul special nr. 22/2016):
aproape toate proiectele-cheie de infrastructură din cele trei
state membre auditate au înregistrat întârzieri. Cele mai
importante întârzieri au fost observate în Lituania, unde
termenul-limită stabilit pentru dezafectare a fost amânat cu
nouă ani, până în 2038; (Raportul special nr. 31/2016):
Curtea a constatat că există activități ambițioase în curs de
desfășurare pentru îndeplinirea obiectivului de a se cheltui
cel puțin 20 % din bugetul UE aferent perioadei 2014-2020
pentru acțiuni în domeniul climatic, însă există un risc
serios ca acest obiectiv să nu fie atins. Comisia estimează
că, per ansamblu, acțiunilor în domeniul climatic li se va
consacra un procent de 18,9 %, nereușindu-se, așadar,
atingerea nivelului-țintă de 20 %.

(ii) Respectarea termenelor (Raportul special nr. 22/2016): Comisia
a constatat faptul că programele de dezafectare sunt în stadii
diferite de progres și dezvoltare în cele trei state membre.
Programele de la Bohunice (SK) și Kozlodui (BG) sunt cele mai
avansate și închiderea lor este prevăzută pentru anii 2025 și,
respectiv, 2030. Acest din urmă program a fost scurtat cu 5 ani
la revizuirea din 2011.
În Ignalina (LT), dezafectarea reactoarelor de tipul celor de la
Cernobîl reprezintă un prim proces de acest fel, care implică, de
fapt, cele mai mari provocări. Au fost înregistrate întârzieri în
ultimul cadru financiar multianual. Structurile de gestiune și
control au fost, prin urmare, consolidate pentru a atenua
problemele întâlnite.
În pofida progreselor deja înregistrate, Comisia a recunoscut
necesitatea îmbunătățirii în continuare a programelor de
dezafectare.

(iii) Monitorizare (Raportul special nr. 18/2016): Comisia nu
supraveghea activitățile sistemelor voluntare de certificare
a biocarburanților și, prin urmare, nu putea fi sigură de
faptul că acestea aplicau efectiv standardele pentru care
fuseseră certificate și nici nu putea detecta eventualele
încălcări ale normelor.

(iii) Monitorizare (Raportul special nr. 18/2016): Comisia a luat act
de faptul că „competența sa de supraveghere” privind punerea în
aplicare a tuturor operațiunilor a fost limitată de legiuitor.
Comisia supraveghează sistemele voluntare în conformitate cu
competențele legale prevăzute de Directiva privind energia din
surse regenerabile, astfel cum a fost modificată prin Directiva
(UE) 2015/1513, care impune sistemelor voluntare să prezinte
un raport anual cu privire la funcționarea lor.
Comisia a fost de acord cu faptul că supravegherea și transparența,
inclusiv procedurile de reclamație, ar putea fi consolidate.

Valoarea adăugată/reducerea costurilor
3.58. Crearea de valoare adăugată este o temă recurentă în
toate rapoartele speciale ale Curții. În multe cazuri, Curtea a avut
motive să formuleze recomandări în acest sens cu privire la
elaborarea legislației sau a procedurilor sau, mai rar, cu privire la
reducerea costurilor. Probleme comune în această privință au
fost evidențiate de patru rapoarte privind instituțiile, organismele și agențiile UE. Alte preocupări frecvente în acest domeniu,
ilustrate de mai multe dintre rapoartele Curții, erau legate de
monitorizare și de transparență.

(52)

HELCOM este organul de conducere pentru Convenția de la
Helsinki pentru protecția mediului marin din zona Mării Baltice.
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Caseta 3.17 – Probleme comune identificate în rapoartele privind instituțiile, organismele și agențiile UE

Valoarea adăugată/
reducerea costurilor

Monitorizare

Transparență

RS 4/2016 – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

X

X

X

RS 7/2016 – Clădirile Serviciului European de Acțiune Externă
(SEAE)

X

X

—

RS 12/2016 – Utilizarea granturilor de către agenții

X

X

X

RS 17/2016 – Achizițiile instituțiilor UE

—

X

X

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.59. Printre exemplele de constatări comune în aceste
rapoarte, se pot cita următoarele:
(i) Valoarea adăugată (Raportul special nr. 4/2016): în ciuda
unei rațiuni de a fi valide, cadrul operațional complex al EIT
și problemele de management au afectat eficacitatea globală
a acestui organism, astfel încât acesta ar trebui să își
reorienteze abordarea, punând accentul pe obținerea unui
impact.
(ii) Monitorizarea (Raportul special nr. 7/2016): SEAE nu
a ținut seama de toți factorii relevanți atunci când
monitoriza suprafața disponibilă per persoană în clădiri și
nu s-a asigurat întotdeauna că chiriile pe care le plătea
pentru spațiile de birouri și cele rezidențiale erau în
concordanță cu prețurile de pe piață și nici că tarifele care
se facturau celorlalți locatari permiteau recuperarea
totalității costurilor.
(iii) Transparența (Raportul special nr. 12/2016): Curtea a constatat neajunsuri în cazurile în care agențiile auditate au
aplicat proceduri specifice de selecție a experților și de
atribuire a granturilor, bazate pe derogări prevăzute în
regulamentul de înființare; prin urmare, riscurile care
existau în ceea ce privește principiul egalității de tratament,
principiul transparenței și potențialele conflicte de interese
nu fuseseră pe deplin acoperite; (Raportul special nr. 17/
2016): vizibilitatea pe internet a activităților de achiziții ale
instituțiilor UE era nesatisfăcătoare; informațiile privind
rezultatele activităților de achiziții nu erau accesibile pentru
o monitorizare eficace de către autoritatea responsabilă de
acordarea descărcării de gestiune și de către publicul larg, în
scopul creșterii transparenței și al consolidării încrederii.

RĂSPUNSURILE COMISIEI

3.59.
(i) Valoarea adăugată (Raportul special nr. 4/2016): EIT a adoptat
o serie de măsuri pentru a soluționa deficiențele la nivel de
eficacitate. EIT a tratat complexitățile din cadrul operațional prin
intermediul Grupului operativ pentru simplificare, prin strategia
EIT de monitorizare, precum și pe baza principiilor bunei
guvernanțe și viabilității financiare. În final, EIT și-a consolidat
structurile de leadership, de management și de guvernanță.
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PARTEA 3 – SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE
ÎN URMA RECOMANDĂRILOR
3.60. Urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la
recomandările formulate în rapoartele de audit ale Curții
constituie un element indispensabil în ciclul de audit al
performanței desfășurat de aceasta. În afară de faptul că oferă
Curții și altor părți interesate (în special Parlamentul European și
Consiliul) un feedback cu privire la impactul activităților sale de
audit, activitatea de urmărire a situației acțiunilor întreprinse
încurajează Comisia și statele membre să pună în aplicare
recomandările formulate de Curte.
3.61. Prezenta secțiune conține rezultatele examinării realizate anual de Curte cu privire la măsura în care Comisia
a întreprins acțiuni corective ca răspuns la recomandările Curții.
Sfera și abordarea

3.62.

Curtea a selectat, în acest an, 13 rapoarte:

— publicate cu cel puțin trei ani în urmă;
— care prezintă în continuare relevanță și
— care nu au făcut anterior, în cadrul unui raport special sau
anual, obiectul urmăririi situației acțiunilor întreprinse.
Rapoartele conțineau un număr total de 131 de recomandări
formulate între anii 2010 și 2013 pe o varietate de teme (a se
vedea caseta 3.18). Anexa 3.1 oferă detalii cu privire la stadiul
punerii lor în aplicare.
Caseta 3.18 – Un număr mai mare de recomandări urmărite decât în orice alt an

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.63. Situația acțiunilor întreprinse a fost urmărită de Curte
prin intermediul unei examinări documentare și al unor discuții
purtate cu membri ai personalului Comisiei. Pentru a asigura
o analiză corectă și echilibrată, Curtea a transmis Comisiei
constatările sale și a ținut seama de răspunsurile acesteia în
analiza finală. Curtea a reușit să tragă concluzii cu privire la
punerea în aplicare a 108 recomandări. În ceea ce privește
celelalte 23 de recomandări, Curtea nu s-a putut pronunța cu
privire la punerea lor în aplicare, deoarece fie ele nu se adresau
direct Comisiei, fie nu mai prezentau relevanță.
Cum a dat Comisia curs recomandărilor formulate de Curte?

3.64. În ceea ce privește cele 108 recomandări, Curtea
a concluzionat că 72 fuseseră puse în aplicare integral de
Comisie, 18 fuseseră puse în aplicare în majoritatea privințelor,
12 fuseseră puse în aplicare în anumite privințe, iar 6 nu
fuseseră puse în aplicare (a se vedea caseta 3.19).
Caseta 3.19 – Un număr ridicat de recomandări puse în aplicare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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3.65. Aceste rezultate corespund, în linii mari, celor obținute
în anii anteriori. Cu toate acestea, procentul reprezentat de
recomandările puse în aplicare integral a fost cel mai ridicat de
când Curtea a început să publice cifre consolidate.
3.66. Chiar și în cazurile în care nu au fost puse în aplicare
integral, recomandările Curții declanșaseră adesea luarea unor
măsuri corective (a se vedea caseta 3.20). Marea majoritate
a acestor măsuri fuseseră instituite în termen de doi ani.
Caseta 3.20 – Recomandările au antrenat adesea luarea unor măsuri corective semnificative

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

3.67. Curtea nu a fost în măsură să verifice punerea în
aplicare a 21 de recomandări (16 % din numărul total), deoarece
acestea se adresau exclusiv statelor membre (53).
3.68. Comisia a declarat că va examina anumite probleme
importante împreună cu statele membre pentru acele cazuri
specifice de gestiune partajată în care Comisia trebuie să joace un
rol de supraveghere. Un grup de lucru comun la care participă
reprezentanți ai Curții și ai Comisiei este în curs de a examina
posibilitatea creării unui eventual mecanism care să permită
raportarea și verificarea acestor rezultate. Curtea intenționează,
de asemenea, să colaboreze cu Comitetul de contact (54) și cu
Consiliul pentru a identifica eventuale modalități de colaborare
care ar putea conduce la obținerea mai multor informații utile
cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor de către statele
membre.

(53)
(54)

În Rapoartele speciale nr. 20/2012 și nr. 23/2012.
Comitetul de contact este un grup în cadrul căruia se reunesc
președinții instituțiilor supreme de audit din UE, printre care și
Curtea de Conturi Europeană.
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Un ansamblu foarte eterogen de rezultate

3.69. Urmărirea realizată de Curte cu privire la situația
acțiunilor întreprinse ca răspuns la recomandările sale relevă că
acestea din urmă au condus la o serie de îmbunătățiri
importante. Deficiențele nesoluționate sunt descrise în
anexa 3.2.
3.70. Șase recomandări nu au fost puse în aplicare (a se vedea
titlurile rapoartelor respective în anexa 3.1):

3.70.

— Raportul special nr. 20/2012 [punctul 77 litera (a)]:
propunerile legislative din 2015 privind deșeurile nu au
dat curs recomandării Curții de a se stabili ținte obligatorii
la nivelul UE. Aceasta se explică prin faptul că opțiunea
privilegiată de Comisie este să nu mai stabilească ținte, ci să
sprijine acțiuni pentru prevenirea generării de deșeuri, cum
ar fi reducerea risipei de alimente și proiectarea ecologică.

— Raportul special nr. 20/2012. Comisia continuă să sprijine din
punct de vedere juridic și financiar prevenirea generării de deșeuri
ca fiind cel mai înalt nivel al ierarhiei deșeurilor, de exemplu, prin
intermediul fondurilor de coeziune ale UE. În acest stadiu, nu se
poate preconiza dacă legislația revizuită în domeniul deșeurilor va
conține sau nu trimiteri la obiectivele de prevenire a generării de
deșeuri (inclusiv reutilizare), întrucât procesul legislativ privind
propunerile Comisiei referitoare la deșeuri este încă în curs (și va
continua pe parcursul celui de al doilea semestru al anului 2017).

— Raportul special nr. 14/2012 [punctul 54 litera (b)]: nu s-a
efectuat încă nicio evaluare a impactului pe care îl au
fondurile alocate de UE pentru aplicarea în abatoare
a cerințelor în materie de igienă și de siguranță alimentară.

— Raportul special nr. 14/2012. În cazul în care statele membre au
vizat siguranța alimentară și standardele de igienă în evaluarea
lor ex post a programelor de dezvoltare rurală pentru perioada
2007-2013, Comisia va include rezultatele acesteia în rezumatul
evaluării sale. În orice caz, măsura a fost sistată în perioada de
programare actuală.

— Raportul special nr. 14/2012 [punctul 54 litera (c)]: dat
fiind că nu a fost efectuată evaluarea susmenționată, nu
a fost posibil să se analizeze dacă se impun măsuri
suplimentare.

— Raportul special nr. 14/2012. În perioada de programare
actuală (2014-2020), măsura a fost sistată.

— Raportul special nr. 2/2013 (prima parte a recomandării 7,
punctul 104): Comisia nu a pus în aplicare măsuri eficace
pentru a garanta adiționalitatea instrumentului succesor al
Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor. Acest
lucru a fost confirmat în luna noiembrie 2016 de o evaluare
independentă în care s-au exprimat preocupări cu privire la
lipsa de adiționalitate a 28 % din proiecte și în care s-a
recomandat stabilirea unor criterii clare de selecție pentru
a se garanta adiționalitatea.

— Raportul special nr. 2/2013. Va fi întotdeauna dificil să se
asigure adiționalitatea fiecărui proiect ex ante; această evaluare
depinde de o serie de factori care sunt în continuă schimbare și
care au legătură cu evoluția condițiilor economice. Cu toate
acestea, instrumentele financiare din perioada 2014-2020 au
fost îmbunătățite în ceea ce privește cerințele referitoare la
evaluare, monitorizare și raportare, iar evaluarea intermediară a
INNOVFIN a fost realizată pentru a oferi răspunsuri la
preocupările exprimate de Curtea de Conturi Europeană. Accesul
dificil la finanțare rămâne o preocupare pentru IMM-uri.
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— Raportul special nr. 12/2012 [punctul 108 litera (d)]:
contrar recomandării Curții, directorul general al Eurostat
este în continuare numit fără implicarea prealabilă a
Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică sau a Parlamentului European și a Consiliului.

— Raportul special nr. 12/2012. Există un cadru juridic adecvat și
garanțiile necesare pentru a se asigura că procedurile privind
numirea și concedierea directorului general al Eurostat sunt
transparente, garantând deplina conformitate cu principiul
independenței, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE)
nr. 223/2009 în acest sens.
Transparența a fost confirmată de recenta procedură desfășurată
pentru ocuparea postului de director general al Eurostat, care a
fost deschisă candidaților externi. În plus, raportarea independentă a Comitetului consultativ european pentru guvernanță
statistică (European Statistical Governance Advisory Board –
ESGAB) cu privire la punerea în aplicare a Codului de bune
practici de către Comisie (Eurostat) este realizată în cel mai
adecvat mod atunci când acesta nu este direct implicat în numirea
directorului general al Eurostat. În cele din urmă, relațiile
interinstituționale dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie sunt bine stabilite, de exemplu, în ceea ce privește
procedura legislativă, dar și ținând Comisia în ansamblu
responsabilă în fața Parlamentului. Dialogul anual pe teme
statistice prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009
urmărește să asigure implicarea corespunzătoare a Parlamentului
și informarea acestuia cu privire la chestiuni statistice, prevăzând
inclusiv faptul că directorul general al Eurostat recent numit
trebuie să se prezinte în fața comisiei relevante din cadrul
Parlamentului European imediat după numirea sa.

— Raportul special nr. 23/2012 [punctul 73 litera (e) ultima
teză]: Comisia nu a acceptat inițial această recomandare
privind monitorizarea aplicării clauzelor privind rambursarea în deciziile de atribuire a granturilor pentru proiecte
de regenerare, invocând motivul că responsabilitatea pentru
monitorizarea aplicării revine autorităților de management
din statele membre.

— Raportul special nr. 23/2012. Astfel cum a menționat în
răspunsul său la această recomandare, Comisia consideră că
introducerea unei clauze privind rambursarea în scrisoarea de
atribuire a grantului emisă de autoritatea de management
reprezintă un exemplu de bună practică pe care statele membre îl
pot include în mod util în normele lor naționale.
Cu toate acestea, în conformitate cu principiul gestiunii partajate,
întrucât autoritățile de management emit decizii de atribuire a
granturilor, acestea trebuie, de asemenea, să monitorizeze
aplicarea clauzei privind rambursarea pe măsură ce monitorizează
punerea în aplicare a proiectelor.
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3.71. Comisia nu a acceptat inițial 11 recomandări, dintre
care nouă se refereau la DG DEVCO (inclusiv șase din Raportul
special nr. 9/2013), însă toate aceste recomandări, cu excepția
uneia, au fost ulterior puse în aplicare parțial sau integral (a se
vedea caseta 3.21).

3.71. După reorganizarea din 2015 a Comisiei, două dintre cele
nouă recomandări respinse inițial de către Direcția Generală Cooperare
Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO) intră în domeniul de
competență al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind
Extinderea (DG NEAR).
Restul de șapte recomandări respinse inițial au fost acoperite de
exercițiul de urmărire din 2016 al Curții de Conturi Europene:
— o recomandare din Raportul special nr. 13/2013, prin care se
solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă
(SEAE) să instituie un nou sistem de calcul și raportare cu privire
la costurile administrative globale pe care le implică furnizarea
asistenței pentru dezvoltare în Asia Centrală, a fost respinsă,
considerându-se că o modificare a sistemului ABB existent ar fi
trebuit să fie formulată de CCE la nivelul Comisiei și convenită în
continuare cu autoritatea bugetară;
— în Raportul special nr. 9/2013, DG DEVCO și SEAE nu au fost
de acord cu 6 dintre cele 12 recomandări, din cauza faptului că
cea mai mare parte a măsurilor au fost considerate ca fiind deja
puse în aplicare, astfel cum s-a explicat în răspunsurile comune
ale Comisiei și SEAE, adresate Curții de Conturi Europene. Prin
urmare, acest rezultat pozitiv nu ar trebui să surprindă.
A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 3.70 în legătură cu Raportul
special nr. 12/2012.

Caseta 3.21 – Aproape toate recomandările care inițial nu au fost acceptate au fost totuși puse în aplicare
Numărul
raportului
special

Respinsă și nepusă în aplicare

Respinsă și pusă în aplicare parțial

Principiul „poluatorul plătește” constituie acum o
condiție pentru finanțarea proiectelor de regenerare.

RS 23/2012
Regenerare

RS 14/2013
Autoritatea
Palestiniană

Respinsă și pusă în aplicare integral

Inițial, programul PEGASE de sprijin financiar
direct pentru Palestina nu prevedea nicio condiționalitate în mod explicit; această situație s-a
schimbat odată cu introducerea abordării axate
pe rezultate.
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C 322/107

Respinsă și pusă în aplicare integral

Nu s-a considerat că era necesar un sistem nou
pentru calcularea și raportarea costurilor administrative generale pe care le implica acordarea de
ajutor pentru dezvoltare în Asia Centrală,
deoarece sistemul existent de întocmire a bugetului pe activități era suficient.

RS 13/2013
Asia Centrală

RS 9/2013
Republica
Democratică
Congo

Nu a fost convenit un calendar standard pentru
proiectele privind guvernanța în Republica Democratică Congo, deoarece Comisia a preferat să
urmeze o abordare axată pe cele mai bune
cunoștințe disponibile și proiectele puteau fi
modificate sau prelungite. Totuși, au fost în
general introduși indicatori realiști, cu termene
de realizare.

Chiar dacă recomandarea Curții privind o
repartizare echilibrată a ajutorului între toate
provinciile din Republica Democratică Congo nu
a fost acceptată, Curtea a constatat o repartizare
suficient de echitabilă între regiunile centrale și
cele periferice.

În loc să recurgă în măsură mai mare la
condiționalitate și la dialogul politic, Comisia a
afirmat că a aplicat principiile acceptate la nivel
internațional pentru statele fragile. Curtea a
constatat totuși că s-a apelat la condiționalități
și la dialogul politic, chiar dacă ele nu sunt încă
pe deplin eficace.

Nu era necesar să se stabilească măsuri prin care
să se prevină sau să se atenueze riscurile,
deoarece Comisia și SEAE urmau să le adapteze
în funcție de evoluția situației. Curtea a constatat
că, pentru noua perioadă de programare, Comisia
a ținut seama în măsură mai mare de riscurile
posibile și și-a întărit măsurile de atenuare în
consecință.
Comisia nu a acceptat ideea că era necesar să se
dea dovadă de mai multă flexibilitate în timpul
punerii în aplicare a programelor, întrucât
aducerea de modificări acestora constituia o
practică curentă. Curtea a constatat că programele sunt acum ajustate pe baza unor evaluări,
monitorizări sau audituri regulate.
Comisia nu a acceptat ideea că era necesar să
încurajeze în mai mare măsură un dialog politic
coordonat. Curtea a identificat probe atestând
faptul că s-au organizat reuniuni la toate
nivelurile, precum și declarații comune.
Comisia a explicat că problemele legate de
gestiunea finanțelor publice și de fraudă în Egipt
urmau să fie dezbătute prin intermediul unui
dialog economic informal. Curtea a constatat că
fusese instituit un comitet național privind
corupția, în conformitate cu recomandarea pe
care a formulat-o.

RS 4/2013
Egipt

RS 12/2012
Eurostat

În opinia Comisiei, sunt instituite cadrul juridic și măsurile
de siguranță necesare pentru a
se garanta că procedurile de
numire și de concediere din
cadrul Eurostat sunt transparente, asigurându-se astfel o conformitate deplină cu principiul
independenței.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană și baza de date a Comisiei „Recomandări, acțiuni, descărcarea de gestiune”.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Concluzii
3.72. O măsurare și o raportare eficace a performanței
furnizează o indicație cu privire la succesul activităților și
evidențiază domeniile în care ar trebui aduse îmbunătățiri.
Comisia aplică un cadru complex și variat de raportare cu
privire la performanță, constituit din mai multe canale de
raportare (a se vedea punctele 3.3-3.12).
3.73. Ca și alte administrații publice și organizații internaționale, Comisia intenționează, în prezent, să pună un accent
mai mare pe performanță. Curtea a identificat șase domenii de
bune practici aplicate de alte administrații publice și organizații
internaționale din întreaga lume, domenii în care Comisia ar
putea avea în vedere realizarea unor îmbunătățiri (a se vedea
punctele 3.13-3.51):

3.73.

1. Posibilități de îmbunătățire a cadrului de raportare cu privire la
performanță (punctele 3.15-3.23)

— Utilizarea de către Comisie a două seturi de obiective și
indicatori, unul pentru programe și altul pentru DG-uri, nu
reflectă faptul că responsabilitatea finală pentru execuția
bugetului în conformitate cu principiile bunei gestiuni
financiare revine Comisiei. Curtea a prezentat exemple de
administrații publice care au depus eforturi pentru
a armoniza parametrii pe care îi utilizează, cu scopul de
a crea un cadru clar și de a îmbunătăți informațiile cu
privire la performanță. Comisia nu comunică informații
referitoare la cheltuieli defalcate în funcție de obiectivele
generale și de obiectivele specifice.

— CCE a observat, în raportul său anual pentru anul 2015, că
multe dintre obiectivele cuprinse în planurile de gestiune ale
Comisiei nu au fost stabilite la nivelul adecvat de responsabilitate.
Între timp, Comisia și-a revizuit ciclul de planificare strategică și
de programare. Obiectivul a fost acela de a oferi un cadru mai clar
în ceea ce privește responsabilitatea Comisiei/direcției generale,
precum și de a simplifica documentele de planificare și de a le axa
mai mult pe prioritățile Comisiei și competențele direcției
generale. Obiectivele și indicatorii selectați pentru planurile
strategice sunt, în prezent, adaptați la competențele specifice ale
direcției generale și reflectă faptul că responsabilitățile departamentelor Comisiei sunt mai ample decât execuția bugetului și
gestionarea programelor.
Din acest motiv, nu mai este necesară alinierea obiectivelor și a
indicatorilor din cadrul de raportare cu privire la performanță al
serviciilor Comisiei la obiectivele și indicatorii definiți în
temeiurile juridice ale programelor. Cu toate acestea, serviciile
Comisiei sunt invitate să facă trimitere la fișele de program atunci
când descriu activitățile pe care le desfășoară în legătură cu
respectivele programe. Acest mod de lucru contribuie la limitarea
transmiterii de mai multe ori a acelorași informații și la
asigurarea coerenței datelor și va fi consolidat în viitor.
Comisia consideră că responsabilitatea sa pentru execuția
bugetului este clară. Fiecare director general semnează în raportul
său anual de activitate o declarație de asigurare, în care
menționează că resursele au fost utilizate în scopul preconizat și
în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și că
operațiunile subiacente sunt conforme cu legile și reglementările în
vigoare. La nivel organizațional, colegiul își asumă responsabilitatea politică globală pentru gestiunea bugetului UE prin
adoptarea, în fiecare an, a Raportului anual privind gestionarea și
performanța bugetului UE.
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— Comisia utilizează numeroase obiective și indicatori diferiți.
În cadrul inițiativei BFOR, Comisia a lansat o revizuire
a acestora, dar alte entități sunt deja într-un stadiu mai
avansat în procesul de simplificare a cadrului lor de
performanță.

— Cadrul de raportare cu privire la performanța bugetului UE a fost
elaborat atât pentru a îndeplini cerințele legale, cât și pentru a
răspunde solicitărilor formulate de părțile interesate și nevoilor
proprii ale Comisiei.
Informațiile cu privire la performanța programelor de cheltuieli
sunt utilizate de Comisie pentru (a) monitorizarea progreselor
înregistrate de programe; (b) responsabilitate și transparență;
(c) informarea factorilor de decizie cu privire la gestionarea unui
program; (d) justificarea sau propunerea unei ajustări în ceea ce
privește alocarea de fonduri către autoritățile bugetare; (e) elaborarea unor propuneri de modificări ale temeiului juridic sau de
programe viitoare.
Cu toate acestea, Comisia observă că, deși informațiile cu privire
la performanță sunt luate în considerare în cadrul procedurii
bugetare anuale, acestea nu reprezintă singurul factor care
determină deciziile bugetare.
Peste 700 de indicatori sunt incluși în temeiurile juridice ale
programelor din perioada 2014-2020 pentru a contribui la
monitorizarea performanțelor lor pe durata ciclului lor de viață.
Aceștia constituie rezultatul procesului legislativ și, prin urmare,
reflectă așteptările colegiuitorilor în ceea ce privește tipul și nivelul
de granularitate al informațiilor necesare pentru a urmări
performanța. Raportarea cu privire la acești indicatori în fișele de
program permite autorității bugetare să țină seama de
informațiile cu privire la performanță în cursul procesului
bugetar. În cadrul inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”,
Comisia revizuiește indicatorii pentru programele de cheltuieli,
astfel cum este stabilit în temeiul juridic, cu scopul de a desprinde
concluzii utile pentru pregătirea următoarei generații de programe
de cheltuieli.
Comisia ia act de faptul că numărul de obiective și de indicatori
utilizați în planurile strategice pentru serviciile Comisiei s-a redus
semnificativ odată cu recenta reformă. Numărul obiectivelor
generale a fost redus de la 84 la 11, al indicatorilor de impact de
la 187 la 37, al obiectivelor specifice de la 426 la 386 și al
indicatorilor de rezultat de la 969 la 825.
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2. Raportarea cu privire la performanță nu este exhaustivă (punctele 3.243.32)

— În comparație cu alte entități, Comisia raportează într-o
măsură mai limitată provocările și eșecurile. O raportare
echilibrată permite o analiză mai clară a performanței din
trecut în scopul luării unor decizii mai bune în viitor și
întărește obiectivitatea informațiilor obținute.

— Comisia se angajează să elaboreze rapoarte de performanță de
înaltă calitate, care descriu rezultatele în mod echilibrat.
Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
reprezintă o sinteză generală a modului în care bugetul UE a
sprijinit prioritățile politice ale Uniunii Europene și a rezultatelorcheie obținute cu ajutorul bugetului UE. Acesta nu este menit a fi
un raport exhaustiv și detaliat cu privire la performanța
bugetului UE. Raportul se referă la alte rapoarte de performanță
în care pot fi găsite informații mai detaliate cu privire la
performanță (evaluări, fișe de program, rapoartele anuale de
activitate etc.).
Raportul anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța
bugetului UE face referire la o serie de deficiențe și de probleme
care trebuie abordate. Secțiunea 1 din raport se referă nu numai la
provocările care afectează punerea în aplicare în timp util a
programelor, ci și la limitările în evaluarea performanței
programului (de exemplu, trimiterile la evaluări ale programului
în domeniul sănătății pentru perioada 2007-2013 și ale
programelor de la rubrica bugetară 4, indicând constrângeri în
evaluarea performanței generale a acestor programe).

— Caracterul limitat al informațiilor puse la dispoziție de
Comisie cu privire la calitatea datelor în rapoartele sale
afectează transparența. Alte entități raportează într-o
manieră mai cuprinzătoare cu privire la fiabilitatea
informațiilor privind performanța.

— Cadrul de control intern pus în aplicare de fiecare serviciu al
Comisiei este conceput pentru a oferi asigurări rezonabile, printre
altele, cu privire la fiabilitatea raportării financiare. Fiecare
direcție generală raportează cu privire la acest aspect în partea 2
din raportul său anual de activitate, iar secțiunea 2 din Raportul
anual privind gestionarea și performanța bugetului UE sintetizează evaluarea efectuată de direcțiile generale cu privire la
funcționarea sistemelor de control intern ale serviciilor Comisiei și
raportează cu privire la aceasta.
În ceea ce privește evaluările, setul de instrumente pentru o mai
bună legiferare stipulează că documentele de lucru ale serviciilor
Comisiei destinate evaluării, pregătite de serviciile Comisiei la
finalul unei evaluări, trebuie să conțină o sinteză clară a oricăror
lacune existente în datele utilizate pentru a susține concluziile și
fiabilitatea rezultatelor. În plus, Orientările privind o mai bună
legiferare prevăd că orice limitare a dovezilor utilizate și a
metodologiei aplicate, în special în ceea ce privește capacitatea lor
de a susține concluziile, trebuie să fie clar explicată în rapoartele
de evaluare. Se insistă asupra acestui aspect și în revizuirea
Orientărilor privind o mai bună legiferare/setului de instrumente
pentru o mai bună legiferare.
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3. Rapoartele referitoare la performanță au un caracter mai degrabă narativ
și ar putea să apeleze în mai mare măsură la mijloace vizuale și de
navigare textuală (punctele 3.33-3.35)

— În prezent, Comisia depune mai multe eforturi pentru
a crea rapoarte care să fie mai atractive pentru cititori și
pentru părțile interesate. O serie de alte entități pun mai
bine accentul pe elementele esențiale, apelând totodată
într-o măsură mai mare la grafice, tabele, coduri de culoare,
grafice informative, site-uri interactive cu instrumente de
navigare etc.

— Comisia recunoaște importanța utilizării mijloacelor vizuale în
diferitele sale rapoarte referitoare la performanță și a adus
îmbunătățiri în acest domeniu. De exemplu, versiunea din 2015
a Raportului anual privind gestionarea și performanța bugetului UE utilizează casete pentru a spori vizibilitatea mesajelor-cheie
și a exemplelor și pentru a facilita lectura raportului. Ediția din
2016 a Raportului anual privind gestionarea și performanța
bugetului UE a îmbunătățit în continuare prezentarea folosind
grafice, diagrame și imagini, inclusiv un rezumat. Acesta, precum
și alte rapoarte din pachetul integrat de raportare financiară sunt
însoțite de fișe informative de o pagină, care oferă cititorului un
rezumat ușor accesibil al informațiilor esențiale. În plus,
instrucțiunile pentru elaborarea rapoartelor anuale de activitate
invită direcțiile generale să utilizeze elemente vizuale în rapoartele
anuale de activitate pentru a facilita lectura documentelor
respective.
Setul de instrumente pentru o mai bună legiferare include un
instrument specific pentru mijloacele vizuale. Acest instrument
urmărește să prezinte câteva exemple de instrumente considerate a
fi deosebit de relevante pentru intervenții politice, ca o modalitate
de a crește gradul de sensibilizare în rândul serviciilor Comisiei cu
privire la valoarea adăugată a acestor mijloace. În niciun caz nu
este menit să reunească toate mijloacele vizuale existente.

4. Comisia nu demonstrează că utilizează în mod sistematic rezultatele
evaluărilor (punctele 3.36-3.42)

— Nu toate evaluările efectuate de Comisie sau a căror
efectuare a fost dispusă de Comisie includ recomandări sau
propun punerea în aplicare a unor acțiuni, așa cum se
procedează în evaluările realizate de alte organizații
internaționale și administrații publice incluse printre cele
mai bune exemple. Din 2005, Comisia nu a mai realizat
niciun studiu privind utilizarea rezultatelor evaluărilor sale
și nici nu a dispus realizarea unui astfel de studiu.

— Orientările privind o mai bună legiferare prevăd că toate
documentele de lucru ale serviciilor Comisiei destinate evaluării
cuprind constatări și concluzii care constituie baza pentru
eventuale acțiuni ulterioare ale Comisiei. De asemenea, acestea
includ cerințe privind diseminarea concluziilor evaluării și
identificarea acțiunilor ulterioare adecvate. Evaluările în funcție
de caracterul lor legal nu pot angaja Comisia să ia măsuri în mod
direct. Un raport oficial adresat legiuitorului stabilește, de regulă,
acțiunile ulterioare în curs de examinare de către Comisie.
În pachetul privind o mai bună legiferare din 2015, Comisia s-a
angajat să evalueze funcționarea sistemului până la sfârșitul
anului 2019. Lucrările pregătitoare pentru această evaluare încep
acum.
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— Spre deosebire de alte organizații și administrații publice,
Comisia nu dispune de niciun sistem instituțional documentat pentru urmărirea regulată a situației recomandărilor, a planurilor de acțiune sau a reacțiilor conducerii.

— Acțiunile întreprinse ca urmare a evaluărilor reprezintă o parte
intrinsecă a sistemului privind o mai bună legiferare din cadrul
Comisiei, prin care rezultatele evaluărilor sunt incluse în
evaluările impactului, care sunt documente accesibile publicului,
precum și în programarea și planificarea anuală a activităților
Comisiei. Comisia întreprinde acțiuni ulterioare pe baza
rezultatelor evaluărilor sale în cadrul programului de lucru al
Comisiei. În planificarea programului de lucru, Comisia
examinează în mod sistematic rezultatele evaluărilor și stabilește
acțiunile care trebuie întreprinse în urma acestora. Acțiunile
întreprinse în urma unor constatări ale evaluărilor sunt stabilite
în tabloul de bord REFIT, care este actualizat anual, și în
rapoartele Comisiei către legiuitor care însoțesc evaluările.

5. Rapoartele principale privind performanța nu includ o declarație sau
date cu privire la calitatea informațiilor privind performanța (punctele 3.43-3.45)

— Colegiul comisarilor și directorii generali nu își asumă
responsabilitatea pentru informațiile privind performanța
pe care le furnizează.

— Principiile generale ale lanțului de responsabilitate sunt consacrate
în tratatele UE. În cadrul Comisiei, ca urmare a Cărții albe
privind guvernanța, lanțul de responsabilitate a fost definit cu un
rol major pentru ordonatorii de credite delegați în cadrul unui
sistem descentralizat care își desfășoară activitatea sub responsabilitatea politică a colegiului în calitate de ordonator de credite.
Acest lucru este valabil în special pentru organizarea gestiunii
financiare. La sfârșitul ciclului de raportare, colegiul adoptă
Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE
și își asumă responsabilitatea politică globală pentru gestionarea
bugetului UE pe baza declarațiilor anuale ale ordonatorilor de
credite delegați.
Declarația Comisiei cu privire la responsabilitatea pentru
gestionarea bugetului UE este inclusă pentru a clarifica faptul
că Comisia are responsabilitatea financiară finală pentru
gestionarea bugetului UE, în timp ce responsabilitatea pentru
rezultatele obținute cu ajutorul bugetului UE este partajată cu o
gamă largă de actori de la nivel european și național.

6. Informațiile privind performanța furnizate de Comisie nu sunt ușor
accesibile (punctele 3.46-3.51)

— Comisia produce o cantitate foarte mare de informații
privind performanța. Alte administrații publice și organizații reunesc informațiile pe care le furnizează cu privire la
performanță într-un mod mai rațional, de exemplu pe un
site web special prevăzut în acest scop, dotat cu un motor
de căutare bine conceput, ghiduri de utilizare și alte
instrumente de navigare pe site.

— În cadrul inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate” a fost elaborat
un site internet specific, care cuprinde rezultatele UE. Site-ul
internet reprezintă o bază de date care vizează să devină punctul
unic de acces la toate proiectele finanțate de UE – prin gestiune
directă, gestiune indirectă și gestiune partajată. Până la sfârșitul
lunii mai a anului 2017, baza de date a găzduit aproximativ
1 600 de proiecte finanțate de UE în interiorul și în afara UE.
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3.74. La punctele 3.52-3.59, Curtea prezintă o serie de
dificultăți comune identificate în unele dintre rapoartele sale
speciale din 2016.
3.75. Exercițiul efectuat pentru acest an în ceea ce privește
urmărirea stadiului punerii în aplicare a unor recomandări
formulate în trecut (a se vedea punctele 3.60-3.71) a evidențiat
că:
— o proporție ridicată din recomandările formulate în
rapoartele de audit ale Curții sunt acceptate și puse în
aplicare de Comisie în termen de trei ani de la efectuarea
auditului;
— anumite recomandări care inițial nu au fost acceptate pot fi
mai târziu puse în aplicare parțial sau integral.

Recomandări
3.76. Anexa 3.3 prezintă rezultatul examinării de către Curte
a stadiului de aplicare de către Comisie a recomandărilor
formulate în Raportul anual pe 2013 cu privire la probleme
legate de performanță. Capitolul 10 din raportul pe anul
respectiv conținea trei recomandări. Două dintre acestea au fost
puse în aplicare în anumite privințe, în timp ce cea de a treia nu
a fost pusă în aplicare.
3.77. Pe baza concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016,
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
— Recomandarea 1: simplificarea raportării cu privire la
performanță (55)
(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;

(55)

A se vedea, de asemenea, Avizul nr. 1/2017 al Curții referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii (punctele 90-99): http://www.eca.europa.eu/
ro/Pages/DocItem.aspx?did=40627

(a) Comisia acceptă recomandarea.
În prezent, Comisia efectuează, în cadrul inițiativei „Bugetul UE
axat pe rezultate”, o revizuire a indicatorilor pentru programele de
cheltuieli, astfel cum este prevăzut în temeiul juridic al acestora.
Această revizuire va fi luată în considerare în pregătirea
propunerilor pentru următorul CFM.
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(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;

(b) Comisia acceptă recomandarea.

(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.

(c) Comisia acceptă recomandarea.

Comisia consideră că această recomandare este pusă în aplicare
prin intermediul fișelor de program, care reprezintă instrumentul
prin care Comisia justifică resursele financiare pentru programele
de cheltuieli în proiectul de buget. Pentru proiectul de buget pe
2018, aceste fișe includ informații, pentru fiecare program, cu
privire la programarea financiară și execuția financiară, alături de
informații cu privire la performanță. Prin urmare, Comisia
consideră că fișele de program prezintă informații într-un mod
care permite corelarea cheltuielilor cu performanța.

În următoarele rapoarte anuale de activitate, Comisia intenționează să consolideze acest aspect prin utilizarea mai amplă a
trimiterilor încrucișate la fișele de program în cadrul rapoartelor
anuale de activitate.

— 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.

Comisia acceptă recomandarea.

— 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.

Comisia acceptă recomandarea.

Comisia se angajează să elaboreze rapoarte de performanță de înaltă
calitate, care descriu rezultatele în mod echilibrat.
În Raportul anual privind gestiunea și performanța bugetului UE,
Comisia raportează cu privire la principalele provocări în materie de
gestionare într-o secțiune distinctă dedicată (în cadrul secțiunii 2). În
cazul în care au existat probleme pe parcursul anului, raportul descrie
modul în care departamentele Comisiei le-au soluționat. Pe viitor,
Comisia va încerca să ofere în rapoartele sale de bază privind
performanța (rapoartele anuale de activitate, raportul anual privind
gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de program) mai
multe informații referitoare la principalele provocări întâmpinate în
obținerea de rezultate.

Comisia se angajează să îmbunătățească permanent ușurința de
utilizare a rapoartelor sale de performanță. Raportul anual pentru
2016 privind gestionarea și performanța bugetului UE s-a
îmbunătățit deja în mod considerabil cu grafice, diagrame și imagini.

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

(a) Comisia acceptă recomandarea.
Concluziile evaluării și acțiunile întreprinse în urma acestora sunt
deja parte integrantă a sistemului privind o mai bună legiferare
din cadrul Comisiei, precum și a procesului de programare și de
planificare anuală a activităților Comisiei. Acest sistem este
consolidat în continuare prin revizuirea Orientărilor privind o
mai bună legiferare și a setului de instrumente pentru o mai bună
legiferare.
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(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.
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(b) Comisia acceptă recomandarea.
În pachetul privind o mai bună legiferare din 2015, Comisia s-a
angajat să evalueze modul de funcționare a sistemului, inclusiv
evaluările, înainte de sfârșitul anului 2019. Lucrările pregătitoare
pentru această evaluare au început.

— 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.

Comisia acceptă recomandarea.

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

Comisia acceptă parțial această recomandare.

Pentru a îmbunătăți transparența, Comisia va furniza informații
privind sursa și calitatea datelor în cazul în care acestea sunt
disponibile. Având în vedere faptul că statele membre oferă un volum
semnificativ de date privind performanța, Comisia va analiza măsura
în care acestea cuprind informații cu privire la calitatea datelor privind
performanța.

Comisia va depune eforturi pentru a spori accesibilitatea informațiilor
cu privire la performanță. Comisia și-a asumat angajamentul să
realizeze o evaluare pentru a analiza fezabilitatea, costurile și posibilele
beneficii ale unei astfel de prezențe online. Măsurile recomandate vor fi
puse în aplicare în funcție de rezultatul acestei evaluări. În conformitate
cu decizia Comisiei privind sinergia și eficiența din aprilie 2016,
obiectivul nu este să se creeze un portal online și un motor de căutare
dedicate, ci mai degrabă să se asigure o prezență online relevantă, cu
ajutorul motorului de căutare de pe site-ul Europa.

RS
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x
x
x
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x

x

x
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x
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Ajutoarele directe pentru vacile care alăptează, precum și pentru
femelele din speciile
ovină și caprină în cadrul implementării
parțiale a sistemului de
plăți unice
(Resurse naturale)
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carne după reformele
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS

RS 14/2012

Nr. crt.

3

Punerea în aplicare a
legislației UE privind
igiena în abatoarele din
țările care au aderat la
Uniunea Europeană începând cu 2004
(Resurse naturale)

Titlul raportului

x

punctul 54 litera (c)

Nepusă în aplicare

x

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe

punctul 54 litera (b)

punctul 54 litera (a)

x

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor
Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

RO

punctul 53 litera (d)

x

punctul 53 litera (c)

x

punctul 52 litera (d)

x

x

punctul 52 litera (c)

punctul 53 litera (b)

x

punctul 52 litera (b)

x

x

punctul 52 litera (a)

punctul 53 litera (a)

Pusă în aplicare
integral

Punctul din raport

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/117

RS

RS 20/2012

Nr. crt.

4

Finanțarea acordată în
cadrul măsurilor structurale pentru proiectele
de infrastructură de
gestionare a deșeurilor
municipale contribuie
cu eficacitate la îndeplinirea de către statele
membre a obiectivelor
politicii UE în materie
de deșeuri?
(Resurse naturale)

Titlul raportului

x
x
x

x

x

punctul 76 litera (a) subpunctul (iii)

x

punctul 77 litera (c)
punctul 77 litera (d)

x

punctul 77 litera (b)

punctul 77 litera (a)

punctul 76 litera (b) subpunctul (ii)

punctul 76 litera (b) subpunctul (i)

x

x

punctul 76 litera (a) subpunctul (ii)

punctul 76 litera (a) subpunctul (i)

x

x

x

RO

punctul 74 litera (c)

punctul 74 litera (b)

punctul 74 litera (a)

punctul 72 litera (b)

x

Nu a putut fi
verificată

x

Nu mai prezintă
relevanță

punctul 72 litera (a) subpunctul (iii)

Nepusă în aplicare

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe

punctul 72 litera (a) subpunctul (ii)

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

x

Pusă în aplicare
integral

punctul 72 litera (a) subpunctul (i)

Punctul din raport

C 322/118
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS

RS 23/2012

Nr. crt.

5

x

punctul 68 litera (e) (SM)

x

x

punctul 68 litera (d) (SM)

x

punctul 73 litera (e) (SM)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

punctul 73 litera (e) (SM ultima teză)

x

x

punctul 73 litera (d) (SM)

punctul 73 litera (b) (COM)

x

punctul 73 litera (c) (SM)

x

x

punctul 73 litera (b) (SM)

punctul 73 litera (a) (COM)

x

punctul 73 litera (a) (SM)

punctul 68 litera (a) (COM și SM)

x

x

punctul 68 litera (c) (SM)

x

x

punctul 68 litera (b) (SM)

punctul 68 litera (f) (SM)

x

x

punctul 68 litera (a) (SM)

punctul 65 litera (b) (COM)

punctul 65 litera (a) (COM)

x

Nu a putut fi
verificată

x

Nu mai prezintă
relevanță

punctul 65 litera (c) (SM)

Nepusă în aplicare

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe

punctul 65 litera (b) (SM)

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

x

Pusă în aplicare
integral

punctul 65 litera (a) (SM)

Punctul din raport

RO

Au reușit măsurile
structurale ale UE să
sprijine cu succes regenerarea siturilor industriale și militare
dezafectate?
(Coeziune)

Titlul raportului

28.9.2017
C 322/119

RS

RS 5/2013

RS 17/2013

Nr. crt.

6

7

punctul 69 Rec. 5

punctul 69 Rec. 4

punctul 69 Rec. 3

punctul 69 Rec. 2

punctul 69 Rec. 1

x

x

x

x

punctul 55 Rec. 3
punctul 55 Rec. 4

x

x

Pusă în aplicare
integral

punctul 55 Rec2 litera (c)

punctul 55 Rec2 litera (b)

punctul 55 Rec2 litera (a)

punctul 55 Rec. 1

Punctul din raport

x

x

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

x

x

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe
Nepusă în aplicare

Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

RO

Finanțarea acordată de
UE pentru combaterea
schimbărilor climatice
în contextul ajutorului
extern
(Acțiuni externe)

Sunt fondurile politicii
de coeziune a UE cheltuite în mod corespunzător pentru proiectele
rutiere?
(Coeziune)

Titlul raportului

C 322/120
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS

RS 14/2013

RS 13/2013

Nr. crt.

8

9

x
x

punctul 81 litera (b)
punctul 81 litera (c)

x

punctul 87 a doua liniuță

x

punctul 87 a cincea liniuță
punctul 87 a șasea liniuță

x

punctul 87 a patra liniuță

punctul 87 a treia liniuță

x

punctul 87 prima liniuță

x

x

punctul 84
punctul 85

x

x

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

punctul 83

punctul 82 litera (b)

x

x

punctul 81 litera (a)

punctul 82 litera (a)

Pusă în aplicare
integral

Punctul din raport

x

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe
Nepusă în aplicare

Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

RO

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE
Asiei Centrale
(Acțiuni externe)

Sprijinul financiar direct acordat Autorității
Palestiniene de Uniunea
Europeană
(Acțiuni externe)

Titlul raportului

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/121

RS

RS 9/2013

Nr. crt.

10

Sprijinul pentru guvernanță acordat de
Uniunea Europeană în
Republica Democratică
Congo
(Acțiuni externe)

Titlul raportului

punctul 94 Rec. 4 litera (c)

punctul 94 Rec. 4 litera (b)

punctul 94 Rec. 4 litera (a)

punctul 94 Rec. 3 litera (c)

x

x

x

x

x

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe
Nepusă în aplicare

Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

RO

punctul 94 Rec. 3 litera (b)

punctul 94 Rec. 3 litera (a)

punctul 94 Rec. 2 litera (b)

x

x

punctul 94 Rec. 1 litera (d)
x

x

punctul 94 Rec. 1 litera (c)

punctul 94 Rec. 2 litera (a)

x

x

punctul 94 Rec. 1 litera (a)

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

punctul 94 Rec. 1 litera (b)

Pusă în aplicare
integral

Punctul din raport

C 322/122
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS

RS 4/2013

Nr. crt.

11

Cooperarea Uniunii
Europene cu Egiptul în
domeniul guvernanței
(Acțiuni externe)

Titlul raportului

x
x
x

punctul 81 litera (b)
punctul 81 litera (c)
punctul 82

x

punctul 80 litera (d)

x

x

punctul 80 litera (c)

punctul 81 litera (a)

x

punctul 80 litera (b)

x

x

punctul 80 litera (a)

punctul 80 litera (e)

Pusă în aplicare
integral

Punctul din raport

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor
Pusă în aplicare în
anumite privințe
Nepusă în aplicare

Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

28.9.2017
RO
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/123

RS

RS 12/2012

Nr. crt.

12

punctul 109 litera (g)

x

x

punctul 109 litera (d)

x

x

punctul 109 litera (c)

punctul 109 litera (f)

x

punctul 109 litera (b)

x

x

punctul 109 litera (a)

x

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

punctul 109 litera (e)

x

punctul 108 litera (g)

punctul 108 litera (f)

punctul 108 litera (e)

punctul 108 litera (d)

x

x

punctul 108 litera (b)
punctul 108 litera (c)

x

Pusă în aplicare
integral

punctul 108 litera (a)

punctul 107

Punctul din raport

x

x

Pusă în aplicare în
anumite privințe

x

Nepusă în aplicare

Nu mai prezintă
relevanță

Nu a putut fi
verificată

RO

Au reușit Comisia și
Eurostat să îmbunătățească procesul vizând
elaborarea de statistici
europene fiabile și credibile?
(Altele)

Titlul raportului

C 322/124
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS 2/2013

13

A asigurat Comisia punerea eficientă în aplicare a celui de
Al șaptelea programcadru pentru cercetare?
(Creștere inteligentă și
favorabilă incluziunii)

Titlul raportului

x

punctul 99 Rec. 1 prima și a patra liniuță

x

punctul 103

131

punctul 104 a doua parte
72

x

punctul 102

punctul 104 prima parte

x

x

punctul 100 Rec. 3 a doua liniuță
punctul 101

x

punctul§ 100 Rec. 3 prima liniuță

18

x

Pusă în aplicare în
majoritatea
privințelor

12

Pusă în aplicare în
anumite privințe

6

x

Nepusă în aplicare

Răspunsul la punctul 54 litera (c): Comisia consideră că recomandarea nu mai este relevantă. În perioada de programare actuală (2014-2020), măsura a fost sistată.

Raportul special nr. 14/2012:

Răspunsurile Comisiei

x

punctul 99 Rec. 1 a doua și a treia liniuță

punctul 99 Rec. 2

Pusă în aplicare
integral

Punctul din raport

2

x

Nu mai prezintă
relevanță

21

Nu a putut fi
verificată

RO

Număr total de recomandări

RS

Nr. crt.

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/125

RS

RS 14/2010

RS 11/2012

RS 14/2012

Nr. crt.

1

2

3

Nu există rapoarte de sinteză care să abordeze auditul/analiza
planurilor de control naționale multianuale ale statelor membre. Nu a
fost elaborat niciun raport de evaluare a tendințelor în ceea ce
privește elaborarea de ghiduri naționale sau a calității acestora.

În pofida unor activități de evaluare deja realizate sau în curs, Comisia
nu a procedat încă la o evaluare aprofundată a impactului schemelor.

A fost adoptat un cadru de proceduri standard de operare pentru a Nu s-a efectuat nicio evaluare a impactului pe care îl au fondurile UE
se clarifica responsabilitățile relaționale între DG SANCO și Agenția utilizate pentru punerea în aplicare a standardelor de igienă și de
Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente.
siguranță alimentară.

Se pun la dispoziție orientări și se organizează cursuri de formare și
ateliere. A fost creată o bază de date electronică a ghidurilor
Nu există statistici privind formările organizate de statele membre și
sectoriale de igienă naționale.
destinate operatorilor din sectorul alimentar.

Punerea în aplicare a legislației UE privind igiena Se efectuează cu regularitate audituri de urmărire a situației
în abatoarele din țările care au aderat la Uniunea acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor adresate de
Europeană începând cu 2004
DG SANTE statelor membre.

Orientarea cerințelor care au fost adăugate pentru sprijinul cuplat
facultativ. Statele membre trebuie, de acum înainte, să furnizeze
definiția unui anumit tip de producție în justificarea măsurilor.
Comisia a instituit un cadru comun de monitorizare și evaluare,
precum și norme și indicatori specifici.

Verificarea cuantumului specific al taxelor aplicabile controalelor la
Strategia UE privind bunăstarea animalelor este inclusă în acordurile import are un grad scăzut de prioritate în sfera auditurilor efectuate
de Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară cu privire la
internaționale privind măsurile sanitare și fitosanitare.
importuri.

Statele membre iau măsuri corective în urma recomandărilor
formulate de Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară.

Îmbunătățirea modelului de analiză a riscurilor utilizat pentru
programarea auditurilor efectuate de Direcția Generală Sănătate și
Siguranță Alimentară.

Consiliul și Parlamentul nu au acceptat articolul din propunerea
Comisiei în care se propune delegarea unor competențe către Comisie
în ceea ce privește stabilirea unor reguli pentru indicatorii de
performanță.

Noul regulament al UE privind controalele oficiale este preconizat să
intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2019. Actele de punere în
aplicare nu au fost încă adoptate.

Îmbunătățirea rețelei de sisteme informatice.
Elaborarea de documente de orientare și de programe de formare.

Anumite acorduri internaționale privind măsurile sanitare și
fitosanitare sunt încă în curs de negociere. Țările terțe (cu unele
excepții) continuă să refuze să recunoască UE ca o entitate unică.

Deficiențe

A fost adoptată o propunere a Comisiei privind activitățile de
control al importurilor. Aceasta simplifică și clarifică cadrul de
reglementare. Armonizarea normelor pentru controalele întărite.

Îmbunătățiri

RO

Ajutoarele directe pentru vacile care alăptează,
precum și pentru femelele din speciile ovină și
caprină în cadrul implementării parțiale a
sistemului de plăți unice

Gestionarea de către Comisie a sistemului de
controale sanitar-veterinare la importurile de
carne după reformele legislației din domeniul
igienei din 2004

Titlul raportului

ÎMBUNĂTĂȚIRILE MAJORE ȘI DEFICIENȚELE NESOLUȚIONATE PENTRU FIECARE RAPORT EXAMINAT

ANEXA 3.2

C 322/126
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.9.2017

RS

RS 20/2012

RS 23/2012

RS 5/2013

Nr. crt.

4

5

6

Condiționalitatea ex ante garantează existența planurilor de gestionare a deșeurilor și a unei corelații între sprijinul acordat de UE și
realizări. O mai bună definire a cantităților de deșeuri. Orientări și
schimb de informații cu privire la planurile de gestionare a
deșeurilor. Progrese realizate în prevenirea generării de deșeuri și
reciclarea produselor. Aspectul tratării deșeurilor clarificat.

Îmbunătățiri

Nu există o metodologie la nivelul UE pentru definirea unor
standarde de remediere specifice în funcție de sit.

Nu există standarde la nivelul UE pentru definirea siturilor contaminate și a importanței riscurilor de mediu și de sănătate pe care le
prezintă acestea.

Nicio garanție că acțiunile descrise în planurile de gestionare a
deșeurilor asigură tratarea acestora înainte de eliminarea lor în
depozite de deșeuri sau că se pune accentul pe infrastructuri de
gestionare a deșeurilor care practică separarea la sursă a acestora.
Nicio garanție că sistemele și bazele de date privind monitorizarea
deșeurilor furnizează date fiabile. Nu se aplică în mod sistematic
ratele reduse de contribuție financiară. Nu s-au stabilit ținte pentru
prevenirea generării de deșeuri.

Deficiențe

Are loc un schimb de cele mai bune practici în ceea ce privește
previziunile de trafic și se acordă o asistență specifică statelor
membre (prin JASPERS).

În viitor, cofinanțarea pentru proiectele rutiere majore și pentru
proiecte sprijinite prin Mecanismul pentru interconectarea Europei
este condiționată de realizarea unei analize a raportului costuribeneficii, precum și a unui studiu de fezabilitate, a unei analize a
opțiunilor și a unei analize a cererii, cu previziuni în materie de trafic
și cu tehnici de modelare a acestuia. Calitatea este verificată de
experți independenți.

Sunt fondurile politicii de coeziune a UE cheltuite Noul ghid pentru analiza raportului costuri-beneficii publicat în
Exercițiul de calcul al costurilor unitare nu este încă pe deplin
în mod corespunzător pentru proiectele rutiere? 2014 include un studiu de caz al proiectelor rutiere, ce cuprinde o finalizat. Persistă o serie de preocupări în legătură cu proiecte de
defalcare a costurilor și principalele motive pentru diferențele la
anvergură mai mică, care sunt concepute, selectate și puse în aplicare
nivelul costurilor unitare.
în integralitate la nivelul statului membru. Nu există o bază de date la
nivelul UE care să conțină costurile de referință.
Principiile fundamentale ale analizei raportului costuri-beneficii se
regăsesc în actele legislative și orientările sunt mai detaliate.

RO

Au fost elaborate orientări suplimentare pentru a le reaminti statelor
membre de obligația care le revine în ceea ce privește evaluarea
deficitului de finanțare.

Au fost instituite o definiție și orientări pentru aplicarea principiului
„poluatorul plătește”.
Nu se procedează la urmărirea aplicării clauzelor privind rambursarea.
Are loc verificarea respectării normelor UE privind ajutoarele de stat
și plățile intermediare pot fi suspendate în caz de nerespectare.

Au reușit măsurile structurale ale UE să sprijine Sunt promovate în mod clar dezvoltarea urbană durabilă integrată și
cu succes regenerarea siturilor industriale și
regenerarea.
militare dezafectate?
Regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate constituie o
prioritate pentru perioada 2014-2020.

Finanțarea acordată în cadrul măsurilor structurale pentru proiectele de infrastructură de
gestionare a deșeurilor municipale contribuie cu
eficacitate la îndeplinirea de către statele membre
a obiectivelor politicii UE în materie de deșeuri?

Titlul raportului

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/127

RS

RS 17/2013

RS 14/2013

Nr. crt.

7

8

Sprijinul financiar direct acordat Autorității
Palestiniene de Uniunea Europeană

Finanțarea acordată de UE pentru combaterea
schimbărilor climatice în contextul ajutorului
extern

Titlul raportului

Nu se furnizează nicio indicare a măsurii în care se respectă obiectivul
UE de a se cheltui 20 % din buget pentru a se acorda ajutor pentru
dezvoltare în domeniul acțiunilor climatice.

Deficiențe

În cadrul unor reuniuni tehnice cu autoritățile israeliene, au fost
abordate aspecte specifice legate de sprijinul acordat de UE.

S-a luat decizia de a se întrerupe finanțarea salariilor și a pensiilor
funcționarilor publici din Gaza.

Au fost lansate proceduri de achiziții competitive.

Cadrul axat pe rezultate conține indicatori specifici cărora le
corespund termene-limită.

Comisia și SEAE nu au elaborat un plan de acțiune detaliat privind
măsurile pe care Israel trebuie să le ia în vederea îmbunătățirii
eficacității sprijinului acordat de UE pentru Palestina și nici nu au
valorificat potențialul de negociere oferit de cadrul mai larg al
cooperării UE-Israel.

Nu s-a primit încă nicio documentație cu privire la punerea în
aplicare a deciziei privind salariile și pensiile.

Nu s-a aplicat în mod sistematic condiționalitatea.

RO

Ajutorul din partea UE este programat pe bază multianuală.

Au fost identificate legături între planul de acțiune al UE și cel al
Autorității Palestiniene și sprijinul acordat de UE Palestinei.

Au fost create grupuri de lucru ale experților, care se reunesc în mod
regulat.

A fost adoptat, în 2015, Planul de acțiune privind diplomația în
domeniul climei.

Comisia a publicat orientări privind raportarea și a propus o
metodologie de determinare a adiționalității. Creditele de angajament Motivele pentru care cea mai mare parte a statelor membre nu au ales
sunt afișate.
să participe la cofinanțarea Alianței mondiale împotriva schimbărilor
climatice au fost analizate doar pe scurt în evaluarea independentă.
Există o evaluare independentă a Alianței mondiale împotriva
schimbărilor climatice, disponibilă publicului.

A fost publicată o foaie de parcurs privind finanțarea combaterii
schimbărilor climatice.

Îmbunătățiri

C 322/128
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RS

RS 13/2013

RS 9/2013

Nr. crt.

9

10

Îmbunătățiri

Nu există nicio raportare privind cheltuielile planificate în raport cu
cele efective sau privind obiectivele îndeplinite la nivel regional.

Raportarea cu privire la costurile administrative (resurse umane,
echipamente etc.) la nivel regional sau național este deficitară.

Deficiențe

Liderii au participat la reuniuni și au publicat declarații comune.

Ajustările aduse programelor sunt consemnate în documente.

În general, indicatorii sunt mai realiști și le corespund
termene-limită.

Numărul sectoarelor vizate de ajutorul acordat de UE este mai mic
decât în perioada anterioară.

RO

Comisia identifică principalele riscuri și propune măsuri de atenuare.

Sprijinul pentru guvernanță acordat de Uniunea Programarea ameliorată pune accentul și pe dezvoltarea rurală și pe Comisia nu alocă un ajutor special pentru a sprijini procesul electoral.
Europeană în Republica Democratică Congo
dezvoltarea infrastructurii.
Dialogul politic privind alegerile prezidențiale și legislative continuă
La elaborarea programului pentru mediu au participat actori locali și să fie ineficace.
nevoile acestora au fost luate în considerare.
Programul indicativ național nu definește niciun sprijin pentru
A avut loc un dialog politic.
instituirea procesului de audit extern sau a unor instituții naționale de
supraveghere.
UE a subliniat în repetate rânduri importanța organizării de alegeri
în conformitate cu constituția.
Nu există indicatori bine definiți pentru corupție. Programul nu
include nicio referire la asigurarea respectării legislației anticorupție.
Îmbunătățiri în ceea ce privește transparența guvernanței resurselor
naturale.
Multe grupuri tematice importante sunt inactive și nu dispun, în
general, de informații cu privire la misiunea, obiectivele, strategiile,
Progresele realizate în materie de guvernanță, transparență și
bugetele și responsabilitățile lor sau cu privire la coordonarea între
răspunderea pentru actul de gestiune au avut un efect pozitiv asupra membri.
luptei împotriva fraudei și a corupției.

Se raportează și se monitorizează indicatori-cheie de performanță.

Au fost elaborate programe noi.

Sunt aplicate condiții pentru sprijinul bugetar. Gestiunea finanțelor
publice este monitorizată și sunt aplicate măsuri anticorupție.

Au fost elaborate estimări ale resurselor umane necesare (exprimate
în ani-persoană).

Numărul sectoarelor a fost redus.

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE Asiei Valorile UE sunt promovate prin intermediul unei abordări mai
Centrale
pragmatice și mai flexibile.

Titlul raportului

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/129

RS

RS 4/2013

RS 12/2012
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11

12

A fost aplicată condiționalitatea: Comisia a suspendat operațiunile de
sprijin bugetar în Egipt.

În cadrul reuniunilor se pune accentul pe gestiunea finanțelor
publice și pe combaterea corupției.

S-a elaborat o foaie de parcurs care permite personalizarea
sprijinului pentru organizațiile societății civile, iar Regulamentul
financiar permite accelerarea procedurii.

Este asigurată coordonarea și distribuirea adecvată a fondurilor între
diferitele instrumente.

A fost majorată finanțarea pentru Instrumentul european pentru
democrație și drepturile omului și pentru organizațiile societății
civile.

Au fost identificate un număr limitat de priorități în materie de
drepturi ale omului și de democrație, iar dialogul politic pe această
temă a fost relansat.

Îmbunătățiri

Coordonarea statisticilor și resursele constituie aspecte problematice.

Continuă să existe obstacole în calea accesului la date și a utilizării
eficace a acestora.

Orientările în materie de achiziții favorizează concurența.

Costurile cu personalul au fost analizate în vederea sporirii eficienței.

Progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a
proiectelor de modernizare sunt raportate cu regularitate.

S-au elaborat orientări și proceduri pentru programul statistic al UE. Nu a fost creată o funcție de supraveghere pentru monitorizarea
Prioritățile sunt revizuite.
verificărilor și a inspecțiilor.

Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică a fost
implicat în evaluări inter pares, rapoartele aferente fiind în prezent
disponibile publicului.

Este necesar să se dispună de proceduri transparente și obiective
pentru recrutarea și concedierea persoanelor aflate la conducerea
institutelor de statistică.

Deficiențe

RO

Au reușit Comisia și Eurostat să îmbunătățească Sistemul statisticilor europene a fost consolidat.
procesul vizând elaborarea de statistici europene
Cadrul de reglementare a fost modificat și recunoaște importanța
fiabile și credibile?
Codului de bune practici.

Cooperarea Uniunii Europene cu Egiptul în
domeniul guvernanței

Titlul raportului
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Îmbunătățiri

EIT nu este acoperit de Centrul de asistență comun, iar normele sale
nu sunt armonizate în mod coerent cu cadrul aferent programului
Orizont 2020, ceea ce antrenează o anumită ineficiență pentru
beneficiari.

Deficiențe

Transparența a fost confirmată de recenta procedură desfășurată pentru ocuparea postului de director general al Eurostat, care a fost deschisă candidaților externi. În plus, raportarea independentă a Comitetului
consultativ european pentru guvernanță statistică (European Statistical Governance Advisory Board – ESGAB) cu privire la punerea în aplicare a Codului de bune practici de către Comisie (Eurostat) este
realizată în cel mai adecvat mod atunci când acesta nu este direct implicat în numirea directorului general al Eurostat. În cele din urmă, relațiile interinstituționale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie
sunt bine stabilite, de exemplu, în ceea ce privește procedura legislativă, dar și ținând Comisia în ansamblu responsabilă în fața Parlamentului. Dialogul anual pe teme statistice prevăzut în Regulamentul (CE)
nr. 223/2009 urmărește să asigure implicarea corespunzătoare a Parlamentului și informarea acestuia cu privire la chestiuni statistice, prevăzând inclusiv faptul că directorul general al Eurostat recent numit trebuie
să se prezinte în fața comisiei relevante din cadrul Parlamentului European imediat după numirea sa.

Există un cadru juridic adecvat și garanțiile necesare pentru a se asigura că procedurile privind numirea și concedierea directorului general al Eurostat sunt transparente, garantând deplina conformitate cu principiul
independenței, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 în acest sens.

Comisia nu a pus în aplicare măsuri eficace pentru a garanta
adiționalitatea instrumentului succesor al Mecanismului de finanțare
Fluxuri de lucru informatice, indicatori și un serviciu de audit comun cu partajarea riscurilor. Acest lucru a fost confirmat în luna
integrate.
noiembrie 2016 de o evaluare independentă în care s-au exprimat
preocupări cu privire la lipsa de adiționalitate a 28 % din proiecte și în
Cadrul pentru inițiativele tehnologice comune este mai flexibil.
care s-a recomandat stabilirea unor criterii clare de selecție pentru a se
garanta adiționalitatea.

A asigurat Comisia punerea eficientă în aplicare a Programul Orizont 2020 a introdus mai multă flexibilitate în
celui de Al șaptelea program-cadru pentru
raportarea costurilor.
cercetare?
Cerințele pentru solicitanți au fost simplificate. O mai mare coerență
în gestionarea celui de Al șaptelea program-cadru grație Centrului de
asistență comun.

Titlul raportului

RO

Raportul special nr. 12/2012:

Răspunsurile Comisiei

RS

Nr. crt.

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/131

să își dezvolte în continuare sistemul de gestionare a performanței
și de raportare cu privire la aceasta, astfel încât să își poată asuma,
în cadrul declarațiilor anuale de asigurare întocmite de directorii
generali, responsabilitatea pentru buna gestiune financiară și
pentru contribuția bugetului UE la realizările în materie de politici.

Recomandarea 3:

să se asigure că raportul de evaluare conține o sinteză care să
reunească toate informațiile disponibile referitoare la progresele
obținute în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, astfel
încât cititorul să dispună de o imagine de ansamblu mai clară
asupra rezultatelor obținute;

Recomandarea 2:

să își raționalizeze cadrul de raportare cu privire la performanță,
cu prilejul următoarei revizuiri a Regulamentului financiar;

Recomandarea 1:

Comisia ar trebui:

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral
Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

X

X

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare

X

Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Răspunsul Comisiei

RO

2013

Exercițiu

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA ASPECTE LEGATE DE PERFORMANȚĂ

ANEXA 3.3
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INTRODUCERE
4.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
venituri, care sunt constituite din resurse proprii și din „alte
venituri”. Caseta 4.1 conține o prezentare defalcată a veniturilor
din 2016.

Caseta 4.1 – Veniturile – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total venituri pentru 2016 (1)
(1)

Această sumă reprezintă veniturile la bugetul UE. Sumele din situația performanței financiare sunt prezentate diferit, și anume utilizându-se sistemul contabilității pe
bază de angajamente. Ca urmare a utilizării acestui sistem, veniturile UE indicate în situația performanței financiare se ridică la 146,2 miliarde de euro.

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.

Scurtă descriere a veniturilor
4.2. Cea mai mare parte a veniturilor (91 %) provine din
următoarele trei categorii de resurse proprii:
— Resursele proprii bazate pe venitul național brut (VNB)
asigură 66 % din veniturile UE și sunt utilizate pentru
a echilibra bugetul Uniunii după contabilizarea tuturor
celorlalte surse de venituri. Fiecare stat membru contribuie
proporțional pe baza VNB-ului său (1).

(1)

144,7

Calculul inițial se bazează pe VNB-ul previzionat. Diferențele
înregistrate între VNB-ul previzionat și cel final sunt ajustate în
anii următori și afectează distribuția resurselor proprii între
statele membre, dar nu și suma totală colectată.

28.9.2017
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— Resursele proprii tradiționale reprezintă 14 % din
veniturile UE și constau în taxe vamale percepute pentru
importuri (20,0 miliarde de euro) și taxe pe producția de
zahăr (0,1 miliarde de euro). Aceste două tipuri de taxe sunt
colectate de către statele membre. 80 % din valoarea lor
totală este vărsată la bugetul UE, iar statele membre rețin un
procent de 20 % pentru acoperirea costurilor de colectare.
— Resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată
(TVA) asigură 11 % din veniturile UE. Contribuțiile la
această resursă sunt calculate plecându-se de la o rată
uniformă aplicată bazelor armonizate de evaluare a TVAului de la nivelul statelor membre.
4.3. Veniturile includ și sume provenind din alte surse. Cele
mai importante dintre acestea sunt contribuțiile și restituirile
care decurg din diferite acorduri și programe ale UE (5,9 miliarde
de euro, ceea ce reprezintă 4 % din veniturile UE), precum și
amenzile și penalitățile (3,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă
2 % din veniturile UE).
4.4. La 1 octombrie 2016 a intrat în vigoare o nouă decizie
privind sistemul de resurse proprii ale UE (denumită în
continuare „Decizia din 2014 privind resursele proprii”) (2).
Întrucât aceasta se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2014,
Comisia a recalculat retrospectiv contribuțiile statelor membre
pentru 2014 și 2015. De asemenea, Comisia a ajustat contribuțiile planificate ale statelor membre pentru 2016 (3).
4.5. În caseta 4.2 este prezentat modul în care recalcularea
prevăzută în Decizia din 2014 privind resursele proprii a afectat
veniturile provenite din resursele proprii pentru anii 2014 și
2015 luați împreună. Caseta 4.3 ilustrează impactul recalculării
asupra contribuției fiecărui stat membru pentru anii 2014 și
2015 luați împreună. Recalcularea nu a modificat cuantumul
total al veniturilor UE.

(2)
(3)

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO
L 168, 7.6.2014, p. 105).
Contribuțiile statelor membre au fost recalculate luându-se în
considerare următoarele elemente:
— aplicarea unei cote de apel reduse de 0,15 % pentru resursa
proprie bazată pe TVA în cazul Germaniei, al Țărilor de Jos
și al Suediei, în timp ce cota de apel pentru celelalte state
membre a rămas la 0,3 %;
— reduceri forfetare ale plăților bazate pe VNB în cazul
Austriei, al Danemarcei, al Țărilor de Jos și al Suediei;
— rata de reținere a resurselor proprii tradiționale colectate
a fost redusă la 20 % (față de rata aplicabilă anterior de
25 %);
— calculul VNB în scopul determinării contribuției la resursele
proprii este efectuat în conformitate cu SEC 2010 (înainte
se utiliza SEC 95). A se vedea nota de subsol 10.
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Caseta 4.2 – Impactul noii decizii privind resursele proprii asupra sumei colectate din diferitele resurse proprii în 2014 și 2015
(în miliarde de euro)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.

Caseta 4.3 – Impactul noii decizii privind resursele proprii asupra contribuțiilor diferitor state membre în 2014 și 2015
(în miliarde de euro)

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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Sfera și abordarea auditului
4.6. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, în 2016, următoarele aspecte
privind veniturile:
(a) un eșantion de 55 de ordine de recuperare emise de
Comisie (4), eșantion astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru toate sursele de venituri;
(b) dacă informațiile prezentate în raportul anual de activitate al
Direcției Generale Buget (DG Buget) și în cel al Eurostat cu
privire la regularitatea cheltuielilor concordau în cea mai
mare parte cu rezultatele Curții;
(c) sistemele utilizate de Comisie pentru:
(i) asigurarea faptului că datele VNB și TVA ale statelor
membre constituie o bază adecvată pentru calcularea
contribuțiilor la resursele proprii, precum și sistemele
utilizate de Comisie pentru calcularea și colectarea
acestor contribuții (5);
(ii) gestionarea resurselor proprii tradiționale, inclusiv
procedurile utilizate pentru a monitoriza auditurile
efectuate de statele membre cu privire la taxele vamale
după importul bunurilor în UE (așa-numitele „audituri
postvămuire”);
(iii) gestionarea amenzilor și a penalităților;
(iv) calculul contribuțiilor pe care țările membre ale
Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) trebuie
să le verse în temeiul acordului privind Spațiul
Economic European (SEE) (6); mecanismele de corecție;
și impactul asupra contribuțiilor statelor membre din
2014 și din 2015 ca urmare a intrării în vigoare a
Deciziei din 2014 privind resursele proprii;
(d) sistemele utilizate pentru contabilitatea resurselor proprii
tradiționale (7), inclusiv auditurile postvămuire, în trei state
membre selectate (Belgia, Bulgaria și Suedia) (8).

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

Ordinul de recuperare este un document în care Comisia
înregistrează sumele care îi sunt datorate.
Auditul Curții a avut drept punct de plecare datele VNB convenite
și bazele armonizate de calcul al TVA-ului stabilite de statele
membre și nu a inclus testarea directă a statisticilor și a datelor
produse de Comisie și de statele membre.
Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la bugetul UE în
temeiul acordului privind SEE. Elveția contribuie de asemenea la
bugetul UE, în temeiul diferitor acorduri.
În vederea auditului, Curtea a utilizat date provenite din sistemele
utilizate în statele membre vizitate pentru contabilitatea
resurselor proprii tradiționale. Auditul nu a putut acoperi
importurile nedeclarate sau pe cele care au scăpat supravegherii
vamale.
Aceste trei state membre au fost selectate pe baza unei abordări
prin rotație, ținându-se seama de cuantumul contribuției lor.
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REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
4.7. Anexa 4.1 prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor
testelor efectuate pe operațiuni. Niciuna dintre cele 55 de
operațiuni examinate nu conținea erori.

EXAMINAREA UNOR RAPOARTE ANUALE DE
ACTIVITATE ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE SISTEMELOR DE CONTROL INTERN
4.8. Astfel cum s-a explicat la punctul 4.6, Curtea a selectat și
a examinat anumite sisteme. Observațiile prezentate în continuare nu afectează opinia de ansamblu a Curții cu privire la
veniturile UE (a se vedea capitolul 1); ele pun însă în evidență
domenii în care se pot aduce în continuare îmbunătățiri în ceea
ce privește calcularea și colectarea veniturilor.

Prezentare generală a rezervelor exprimate cu privire
la datele VNB și TVA și a punctelor care necesită
soluționare în legătură cu resursele proprii tradiționale
4.9. Atunci când identifică situații de posibilă nerespectare
a regulamentelor privind resursele proprii (9), Comisia marchează datele respective ca fiind „deschise” și modificabile. În
cazul datelor VNB și TVA, această procedură ia forma exprimării
unei rezerve; în ceea ce privește resursele proprii tradiționale,
procedura constă în deschiderea unui „punct care necesită
soluționare”. La sfârșitul lui 2016, existau două rezerve
nesoluționate legate de VNB. Numărul rezervelor legate de
TVA și al punctelor care necesită soluționare în legătură cu
resursele proprii tradiționale era similar cu cel observat în anii
trecuți. Anexa 4.2 prezintă, pentru fiecare stat membru,
numărul rezervelor nesoluționate în materie de VNB și TVA,
precum și numărul de puncte care necesită soluționare în
legătură cu resursele proprii tradiționale. Impactul acestor
rezerve și puncte care necesită soluționare nu a fost încă stabilit
și ar putea duce la modificări la nivelul contribuțiilor statelor
membre.

(9)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din
26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la
dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii
bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde
necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39) și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai
2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului
de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014,
p. 29).
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Impactul globalizării asupra conturilor naționale
întocmite în conformitate cu SEC 2010
4.10. În conformitate cu dispozițiile Deciziei din 2014
privind resursele proprii, pentru compilarea datelor VNB în
scopul resurselor proprii trebuie utilizat cadrul contabil
SEC 2010 (10) și nu SEC 95 (11). O diferență importantă între
cele două sisteme privește modul în care sunt tratate cheltuielile
din domeniul cercetării și dezvoltării (CD). Astfel, în cadrul
SEC 95, sumele aferente CD erau încadrate în categoria
cheltuielilor curente, în timp ce SEC 2010 le tratează ca
investiții (12). Companiile multinaționale pot transfera cu
ușurință activele din domeniul CD între țări, din motive
economice sau fiscale.
4.11. Curtea a comparat datele previzionate și datele
provizorii în materie de VNB pentru toate statele membre. În
general, diferențele rezultate nu erau semnificative. Trebuie însă
remarcat că VNB-ul raportat de Irlanda a crescut considerabil în
2015. Această creștere a rezultat în urma faptului că o serie de
companii multinaționale au relocat în Irlanda active din
domeniul CD (a se vedea caseta 4.4).

(10)

(11)
(12)

SEC (Sistemul european de conturi naționale și regionale) 2010
este cel mai nou cadru de contabilitate al UE compatibil la nivel
internațional. Acest sistem este utilizat pentru a furniza o descriere sistematică și detaliată a economiei. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de
conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174,
26.6.2013, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 2223/1996 al Consiliului din 25 iunie
1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale
din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).
Modificarea normelor contabile naționale (în urma trecerii de la
SEC 95 la SEC 2010) cu privire la modul în care sunt tratate
cercetarea și dezvoltarea a antrenat o creștere a VNB-ului statelor
membre. Potrivit unei estimări recente a Comisiei, creșterea
medie a VNB-ului declarat, observată ca urmare a acestor
schimbări, a fost de 2,0 %.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 4.4 – Relocările de active din domeniul CD: impactul asupra
conturilor naționale ale Irlandei

În luna septembrie 2016, Irlanda a informat Comisia că, în
2015, VNB-ul său crescuse cu 23,9 % (+ 39,4 miliarde de
euro). Această creștere se explica prin faptul că un număr
redus de companii multinaționale transferaseră în Irlanda
active necorporale cu valori ridicate. Activele respective
constau, în principal, în cheltuieli din domeniul CD
capitalizate, care sunt înregistrate în bilanț ca drepturi de
proprietate intelectuală. Specificațiile care constituie aceste
drepturi de proprietate intelectuală sunt utilizate ca bază
pentru activitățile de producție subcontractate în diferite țări
din lume.
În plus, atunci când este vorba de relocarea de active din
domeniul CD, compilarea datelor VNB este complicată de
următorii factori:
— Aplicarea criteriilor de rezidență. În temeiul SEC 2010,
producția legată de aceste active este înregistrată în țara
în care se exercită controlul efectiv asupra lor.
— Evaluarea activelor. În Irlanda, informațiile au făcut
obiectul unor verificări încrucișate cu situațiile financiare
ale companiilor.
4.12. Comisia a reacționat prompt la datele privind creșterea
VNB-ului comunicate de Irlanda și a verificat caracterul
rezonabil al metodologiei utilizate pentru întocmirea conturilor
naționale ale acestei țări. De asemenea, Comisia a solicitat
statelor membre să completeze un chestionar privind domeniul
CD și alte aspecte legate de activitățile multinaționale. În
răspunsurile lor, statele membre au indicat faptul că nu
dispuneau de suficiente informații în acest sens. Prin urmare,
Comisia nu a putut obține decât informații limitate cu privire la
modul în care fuseseră tratate aceste elemente în contextul
compilării VNB.
4.13. Prin urmare, Comisia va trebui să desfășoare activități
suplimentare pentru a determina implicațiile potențiale ale
activităților multinaționale asupra conturilor naționale, din
punctul de vedere atât al metodologiei, cât și al procesului de
verificare. Întrucât datele VNB care vor fi utilizate la calcularea
resurselor proprii pentru perioada începând din 2010 nu sunt
încă definitive (13), contribuțiile statelor membre pot încă suferi
unele ajustări.

(13)

Timp de patru ani, datele respective pot face obiectul revizuirii.
După expirarea acestui interval de timp, ele se prescriu, cu
excepția cazului în care Comisia formulează rezerve în ceea ce le
privește.

4.12.

Răspuns comun la punctele 4.11, 4.12 și 4.13.

Se acordă prioritate acestei chestiuni care este tratată în momentul de
față în actualul ciclu de verificări.
Comisia analizează, în prezent, mai multe exemple ale acestui fenomen.
S-a creat un grup operativ la nivel înalt care reunește reprezentanți ai
statelor membre, iar una dintre primele sale sarcini a fost stabilirea
unei proceduri de „avertizare timpurie”. Institutele naționale de
statistică vor trebui să informeze Eurostat de îndată ce au cunoștință
de un caz important de restructurare la nivel național și se va crea un
grup operativ ad-hoc pentru fiecare caz, care să convină asupra
aspectelor cazului legate de metodologie și compilare.
Succesul acestei inițiative va depinde de gradul cooperării între
întreprinderile multinaționale și institutele naționale de statistică, pe de
o parte, și de cooperarea, în special în ceea ce privește schimbul de
informații, între institutele naționale de statistică din diferite state
membre, pe de altă parte.
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Gestiunea resurselor proprii tradiționale
4.14. Fiecare stat membru transmite Comisiei o situație
lunară a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr pe care le-a
colectat („contabilitatea A”), precum și o situație trimestrială
a taxelor constatate care nu sunt incluse în „contabilitatea A”
(o situație contabilă separată, cunoscută sub numele de „contabilitatea B”).
4.15. Curtea a examinat procesul de colectare a resurselor
proprii tradiționale în Belgia, în Bulgaria și în Suedia. Analiza s-a
concentrat pe următoarele aspecte: întocmirea „conturilor A”,
procedurile de colectare a sumelor înscrise în „conturile B” și
auditurile postvămuire (a se vedea punctul 4.6). Curtea nu
a identificat nicio problemă semnificativă în ceea ce privește
întocmirea „conturilor A”, dar a observat deficiențe recurente în
gestionarea „conturilor B” (14).

4.15. În timp ce autoritățile vamale naționale trebuie să gestioneze
cu atenție conturile B, este evident că, un cont de acest tip, care reunește
cazurile problematice, prezintă întotdeauna un risc de deficiențe. De
aceea, cu ocazia fiecărei inspecții efectuate de Comisie se verifică
contul B al biroului vamal (birourilor vamale) care face (fac) obiectul
inspecției. Comisia va continua să urmărească deficiențele identificate
de Curte împreună cu statele membre vizate.

4.16. Bunurile pot fi supuse unor controale vamale și după
ce au fost puse în liberă circulație în UE (controalele respective
fiind deci diferite de controalele realizate la momentul
importului). Această procedură poartă numele de control
postvămuire. Auditurile postvămuire fac parte din categoria
controalelor postvămuire.
4.17. Ca și în anii precedenți (15), Curtea a identificat
deficiențe în legătură cu modul în care statele membre identifică
și selectează importatorii care urmează să facă obiectul unor
audituri postvămuire. De asemenea, au fost observate deficiențe
în modul de desfășurare a acestor audituri. Cadrul aplicabil
controalelor postvămuire instituit de Suedia și de Bulgaria era
conform cu dispozițiile Ghidului privind auditul în domeniul
vamal elaborat de Comisie. În Belgia însă, controalele
postvămuire au fost selectate pe baza caracteristicilor operațiunilor individuale, nu pe baza profilurilor de risc ale companiilor;
de asemenea, Curtea a observat că, în general, nu au fost
desfășurate audituri postvămuire.

(14)

(15)

A se vedea punctul 4.18 din Raportul anual pe 2015,
punctul 4.22 din Raportul anual pe 2014, punctul 2.16 din
Raportul anual pe 2013 și punctele 2.32 și 2.33 din Raportul
anual pe 2012.
A se vedea punctele 4.15 și 4.16 din Raportul anual pe 2015,
punctul 4.19 din Raportul anual pe 2014, punctul 2.14 din
Raportul anual pe 2013 și punctul 2.31 din Raportul anual
pe 2012.

4.17. Atunci când efectuează inspecții privind resursele proprii
tradiționale, Comisia recomandă întotdeauna statelor membre să
urmeze Ghidul Comisiei privind auditul în domeniul vamal, inclusiv
etapa de pregătire și de efectuare a controalelor postvămuire. Comisia
va încuraja în continuare statele membre să aplice dispozițiile ghidului.
Lipsa auditurilor postvămuire în Belgia este analizată cu autoritățile
naționale.
Comisia împreună cu statele membre continuă activitatea de consolidare a cadrului comun de gestionare a riscurilor pentru controalele
vamale în ceea ce privește riscurile financiare, în conformitate cu
strategia și planul de acțiune al UE pentru gestionarea riscurilor
vamale. S-au creat grupuri de proiect care să elaboreze criteriile și
standardele comune la nivelul UE în materie de risc și care să analizeze
posibilitatea de definire a unor orientări suplimentare în materie de
audituri postvămuire, care să acopere aspectele invocate de către Curte.
A se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 4.18.
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4.18. În iulie 2016 (16), Comisia a constatat că șase state
membre (17) fie nu desfășuraseră audituri postvămuire, fie nu
comunicaseră informații cu privire la aceste audituri (18). Statele
membre respective reprezentau aproximativ 20 % din valoarea
totală a taxelor vamale colectate în UE.

4.18. Comisia oferă în mod constant tuturor statelor membre
clarificări cu privire la aspectele metodologice, insistă asupra
importanței unei raportări exacte și fiabile și, atunci când este necesar,
invită statele membre să transmită informațiile lipsă și/sau să ofere
clarificări cu privire la informațiile furnizate. Comisia va evalua în
continuare rapoartele statelor membre întocmite în temeiul articolului 6
din Regulamentul nr. 608/2014 al Consiliului și va insista asupra
necesității de a efectua controale adecvate, inclusiv audituri postvămuire.
Comisia va discuta cu statele membre noile aspecte indicate la
punctele 4.17 și 4.18 în contextul activităților în derulare la care s-a
făcut referință la punctul 4.17.

Calculele efectuate de Comisie cu privire la contribuțiile SEE/AELS și la contribuțiile statelor membre în urma intrării în vigoare a Deciziei din 2014
privind resursele proprii
4.19. Curtea nu a identificat probleme semnificative în ceea
ce privește recalcularea contribuțiilor statelor membre în urma
intrării în vigoare a Deciziei din 2014 privind resursele proprii.
Au fost însă constatate unele erori minore în calcularea
contribuțiilor SEE/AELS pentru 2016. Aceste erori sunt similare
cu cele observate de Curte anul trecut (19).

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de
guvernanță
4.20. Informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate pe 2016 publicate de DG Buget și de Eurostat coroborează
observațiile și concluziile Curții. Curtea a observat că DG Buget
formulase o rezervă cu privire la resursele proprii tradiționale
necolectate de Regatul Unit. Această situație era legată de
rezultatul unei anchete OLAF privind evaluarea unor importuri
de textile și încălțăminte din China; raportul final și recomandările OLAF au fost publicate în martie 2017. Cuantumul
resurselor proprii tradiționale vizate de rezerva formulată
trebuie încă să fie confirmat pe baza informațiilor care urmează
să fie comunicate de Regatul Unit.

(16)

(17)
(18)

(19)

La reuniunea ACOR din 7 iulie 2016, Comisia a prezentat
informații privind rapoartele pe 2015 elaborate de statele
membre în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul
privind resursele proprii [Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea
în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de
resurse proprii ale Comunităților Europene (JO L 130,
31.5.2000, p. 1)].
Belgia, Estonia, Italia, Portugalia, România și Slovenia.
În rapoartele sale anterioare (a se vedea recomandările 3 și 4 din
Raportul anual pe 2013 și recomandarea 3 din Raportul anual
pe 2014), Curtea a recomandat Comisiei să îmbunătățească
orientările existente cu privire la auditurile postvămuire și să
încurajeze statele membre să aplice aceste orientări. Deși Comisia
a făcut unele progrese în acest domeniu, recomandările Curții nu
au fost încă pe deplin implementate.
A se vedea punctul 4.20 din Raportul anual pe 2015.

4.19. În aprilie 2017 s-a instituit un sistem intern de examinare a
calculului rezultatului SEE/AELS cu scopul de a se preveni erorile în
viitoarele cereri de fonduri.
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CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
4.21. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de
eroare din cadrul veniturilor nu era semnificativ. În opinia
Curții, sistemele legate de venituri care au fost examinate erau,
per ansamblu, eficace. Controalele interne cheie în materie de
resurse proprii tradiționale erau parțial eficace.

Recomandări
4.22. Anexa 4.3 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor cinci recomandări formulate în Raportul anual
pe 2013 (20). Comisia a pus în aplicare integral două recomandări, în timp ce trei recomandări au fost puse în aplicare în
majoritatea privințelor.
4.23. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și
a concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea
recomandă următoarele:
— Recomandarea 1: Comisia ar trebui să analizeze, în
cooperare cu statele membre, toate implicațiile potențiale
ale activităților multinaționale asupra estimării VNB-ului și
să pună la dispoziția statelor membre orientări în legătură
cu modul de tratare a acestor activități în cadrul întocmirii
conturilor naționale.

Comisia acceptă recomandarea. Se depun deja eforturi menite să
încurajeze statele membre să acorde o prioritate mai mare acestor
activități și, în special, să stabilească profilul întreprinderilor
multinaționale mari. Comisia va oferi orientări și, dacă este necesar,
se vor stabili rezerve. A se vedea, de asemenea, răspunsul comun la
punctele 4.11, 4.12 și 4.13.

— Recomandarea 2: Comisia ar trebui să confirme, în cursul
actualului ciclu de verificări cu privire la VNB, că activele
din domeniul cercetării și dezvoltării au fost reflectate în
mod corect în conturile naționale ale statelor membre,
acordându-se atenția cuvenită evaluării acestor active și
criteriilor de rezidență în cazul în care au existat relocări ale
activităților multinaționale.

Comisia acceptă recomandarea. În cursul actualului ciclu de verificări se
acordă atenție sporită cerecetării și dezvoltării. Se verifică în detaliu
punerea în aplicare a normelor SEC 2010 relevante în cazul tuturor
statelor membre, inclusiv impactul globalizării.

(20)

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru
punerea în aplicare a recomandărilor de către Comisie.
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ANEXA 4.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU VENITURI
2016

2015

55

55

0,0 %

0,0 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

0,0 %
0,0 %
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ANEXA 4.2
NUMĂRUL DE REZERVE NESOLUȚIONATE ÎN MATERIE DE VNB ȘI DE TVA ȘI PUNCTELE CARE NECESITĂ
SOLUȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU RESURSELE PROPRII TRADIȚIONALE: SITUAȚIA LA 31.12.2016

Stat membru

Puncte care necesită
Rezerve privind VNB Rezerve privind TVA soluționare în legătură
(situația la
(situația la
cu resursele proprii
31.12.2016)
31.12.2016)
tradiționale (situația la
31.12.2016)

Belgia

0

4

29

Bulgaria

0

2

4

Republica Cehă

0

0

6

Danemarca

0

3

19

Germania

0

8

8

Estonia

0

1

2

Irlanda

0

12

12

Grecia

2

8

26

Spania

0

1

26

Franța

0

5

26

Croația

0

1

0

Italia

0

4

18

Cipru

0

1

5

Letonia

0

2

2

Lituania

0

0

0

Luxemburg

0

10

1

Ungaria

0

1

8

Malta

0

0

2

Țările de Jos

0

5

46

Austria

0

10

6

Polonia

0

4

8

Portugalia

0

0

20

România

0

2

16

Slovenia

0

0

4

Slovacia

0

0

2

Finlanda

0

4

10

Suedia

0

3

7

Regatul Unit

0

4

22

TOTAL la 31.12.2016

2

95

335

TOTAL la 31.12.2015

55

85

325

Rezervele specifice procesului în materie de VNB nu sunt incluse în tabel.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să țină
seama de orientările existente și să monitorizeze execuția
de către statele membre a auditurilor postvămuire.

Recomandarea 4:

Comisia ar trebui să stabilească standarde minime în ceea
ce privește analiza riscurilor în domeniul auditurilor
postvămuire, inclusiv luând în calcul informațiile din baza
de date existentă pentru importuri, astfel încât să se dea
posibilitatea statelor membre să direcționeze mai bine
auditurile către importatorii care prezintă riscuri.

Recomandarea 3:

Comisia ar trebui să pună în aplicare și să monitorizeze
îndeaproape un plan de acțiune detaliat, cu etape clare, cu
ajutorul căruia să se remedieze problemele întâmpinate în
compilarea conturilor naționale ale Greciei.

Recomandarea 2:

Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să ofere
mai multe clarificări cu privire la metodologiile utilizate
pentru compilarea datelor în domeniul economiei
neobservate și să promoveze armonizarea între statele
membre în acest domeniu.

Recomandarea 1:

Recomandarea Curții

X

X

Pusă în
aplicare
integral

X

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Comisia va evalua în continuare rapoartele statelor membre
întocmite în temeiul articolului 6 din Regulamentul nr. 608/
2014 al Consiliului și va insista asupra necesității de a efectua
controale adecvate, inclusiv audituri postvămuire. Atunci când
efectuează inspecții privind resursele proprii tradiționale,
Comisia recomandă întotdeauna statelor membre să urmeze
Ghidul Comisiei privind auditul în domeniul vamal. Cu ocazia
inspecțiilor pe care le-a efectuat în 2017, Comisia a solicitat
statelor membre să confirme că utilizează ghidul atunci când
pregătesc și pun în aplicare controalele postvămuire. Recomandarea face trimitere la un proces continuu pe care serviciile
Comisiei îl urmăresc în permanență.

Răspunsul Comisiei

RO

2013

Exercițiu

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA DOMENIUL BUGETAR AL VENITURILOR

ANEXA 4.3
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2013

Exercițiu

Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să asigure
o utilizare corectă a „contabilității A” și a „contabilității B”
și să se asigure că situațiile contabile aferente sunt, în mod
demonstrabil, exhaustive și corecte.

Recomandarea 5:

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

Probe
insuficiente

În temeiul cadrului juridic actual, efectuarea controalelor ține de
competența statelor membre. Cu ocazia inspecțiilor, Comisia
încurajează statele membre să utilizeze în mod corect contabilitatea A și B și va continua acest demers. Comisia va
continua să examineze, în cursul inspecțiilor pe care le
efectuează, utilizarea contabilității A și B și va solicita statelor
membre să se asigure că situațiile contabile aferente sunt
exhaustive și corecte.

Răspunsul Comisiei

28.9.2017
RO
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CAPITOLUL 5
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
CUPRINS
Puncte

Introducere
Scurtă descriere a subrubricii „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
Sfera și abordarea auditului
Partea 1 — Regularitatea operațiunilor
Principala sursă de erori cuantificabile o constituie rambursarea unor costuri neeligibile
declarate de beneficiari
Majoritatea erorilor necuantificabile vizau proiecte de cercetare și inovare

5.1-5.6
5.2-5.5
5.6
5.7-5.27
5.9-5.11
5.12

Orizont 2020: procesul de simplificare continuă, dar se impun eforturi suplimentare

5.13-5.19

Rapoartele anuale de activitate confirmă constatările și concluziile Curții, însă aceasta a
observat abordări diferite de prezentare a ratelor de eroare și a sumelor expuse riscului

5.20-5.23

Serviciul comun de audit: sunt necesare eforturi semnificative pentru a ameliora
procesele de planificare, de monitorizare și de raportare aferente programului
Orizont 2020

5.24-5.27

Concluzie și recomandări

5.28-5.31

Concluzie

5.28-5.29

Recomandări

5.30-5.31

Partea 2 — Aspecte legate de performanță în cadrul proiectelor de cercetare și inovare
Majoritatea proiectelor obținuseră realizările și rezultatele scontate

5.32-5.35
5.34-5.35

Anexa 5.1 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru subrubrica „Competitivitate pentru creștere
și locuri de muncă”
Anexa 5.2 – Prezentare generală a erorilor cu un impact de cel puțin 20 % pentru subrubrica
„Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
Anexa 5.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la
subrubrica „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
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INTRODUCERE
5.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
subrubrica „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
din cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 5.1 oferă o imagine
de ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate
pentru această subrubrică în 2016.
Caseta 5.1 – Subrubrica 1a din CFM – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă – prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
– plăți în avans (1)
+ plăți în avans validate și închise (1)

18,5
12,2
8,9

Total, populația auditată

15,2

(1)

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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Scurtă descriere a subrubricii „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
5.2. Printre obiectivele de politică urmărite în cadrul acestei
subrubrici se numără: îmbunătățirea cercetării și a inovării,
îmbunătățirea sistemelor de educație și promovarea ocupării
forței de muncă, realizarea unei piețe digitale unice, promovarea
energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice,
modernizarea sectorului transporturilor și îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri).
5.3. Cheltuielile pentru cercetare și inovare reprezintă 59 %
din totalul cheltuielilor aferente acestei subrubrici, ele fiind
efectuate în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru
activități de cercetare și de dezvoltare tehnologică (2007-2013)
(denumit în continuare „Al șaptelea program-cadru pentru
cercetare”) și în cadrul programului Orizont 2020 – Programulcadru pentru cercetare și inovare 2014-2020 (denumit în
continuare „Orizont 2020”).
5.4. Majoritatea acestor cheltuieli se prezintă sub formă de
granturi acordate unor beneficiari publici sau privați care
participă la proiecte. Comisia efectuează plăți în avans către
beneficiari la momentul semnării unui acord de grant sau a unei
decizii de finanțare și rambursează ulterior cheltuielile finanțate
de UE și declarate de beneficiari, scăzând eventualele plăți în
avans care fuseseră deja acordate.
5.5. Principalul risc pentru regularitatea operațiunilor îl constituie faptul că beneficiarii pot declara costuri neeligibile, care
nu sunt nici detectate, nici corectate înainte de rambursarea lor
de către Comisie. Acest risc este deosebit de ridicat în cazul celui
de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, întrucât acest
program este reglementat de norme complexe privind eligibilitatea, care sunt adesea interpretate în mod eronat de către
beneficiari (mai ales de către cei care sunt mai puțin familiarizați
cu normele aferente, de exemplu IMM-urile, participanții pentru
prima dată la acest program și diversele entități din țările terțe).
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Sfera și abordarea auditului
5.6. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, în 2016, următoarele elemente în
ceea ce privește subrubrica „Competitivitate pentru creștere și
locuri de muncă”:
(a) un eșantion de 150 de operațiuni, astfel cum se indică la
punctul 7 din anexa 1.1. Eșantionul a fost astfel constituit
încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă de cheltuieli
acoperite de această subrubrică din cadrul CFM. El a fost
format din 92 de operațiuni efectuate în domeniile
cercetării și inovării (79 fiind efectuate în cadrul celui de
Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și 13 în cadrul
programului Orizont 2020) și din 58 de operațiuni
efectuate în cadrul altor programe și pentru alte activități;
(b) dacă informațiile prezentate în raportul anual de activitate al
Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG RTD), în cel al
Direcției Generale Educație și Cultură (DG EAC) și în cel al
Direcției Generale Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) cu
privire la regularitatea cheltuielilor concordau în cea mai
mare parte cu rezultatele Curții (1);
(c) auditul efectuat în 2016 de către Serviciul de Audit Intern
al Comisiei (IAS) cu privire la progresele înregistrate de
Comisie în desfășurarea auditurilor ex post ale cheltuielilor
din domeniile cercetării și inovării.

(1)

Curtea a procedat, de asemenea, la o examinare limitată a
modului în care au fost calculate ratele de eroare publicate în
rapoartele anuale de activitate ale următoarelor direcții generale și
agenții: Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și
Tehnologie (DG CNECT), Direcția Generală Piață Internă,
Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția
Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) și
Agenția Executivă pentru Cercetare (REA).
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PARTEA 1 — REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
5.7. Anexa 5.1 prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. Dintre cele 150 de
operațiuni examinate, 74 (49 %) conțineau erori. Pe baza celor
48 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare
este de 4,1 % (2).

5.7. Nivelul de eroare estimat în raportul CCE este unul dintre
indicatorii eficacității executării cheltuielilor UE. Cu toate acestea,
Comisia are o strategie de control multianuală. Pe această bază,
serviciile Comisiei estimează o rată de eroare reziduală, care ia în
considerare recuperările, corecțiile și efectele tuturor controalelor și
auditurilor efectuate de acestea în perioada de punere în aplicare a
programului.

5.8. Caseta 5.2 prezintă repartizarea nivelului de eroare estimat
de Curte pentru 2016. Curtea a detectat erori cuantificabile care
priveau costuri neeligibile în 37 dintre cele 92 de operațiuni
cuprinse în eșantion și efectuate în domeniile cercetării și
inovării, ceea ce reprezintă aproape 90 % din nivelul de eroare
estimat de Curte pentru subrubrica „Competitivitate pentru
creștere și locuri de muncă” pentru 2016.
Caseta 5.2 – Majoritatea erorilor s-au produs în cadrul unor proiecte de cercetare și inovare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(2)

Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 2,1 % și 6,1 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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Principala sursă de erori cuantificabile o constituie
rambursarea unor costuri neeligibile declarate de
beneficiari
5.9. Șase dintre erorile cuantificate depășeau 20 % din
valoarea operațiunii examinate (a se vedea anexa 5.2). Aceste
șase cazuri erau toate legate de neeligibilitatea unor cheltuieli cu
personalul care fuseseră declarate de beneficiari pentru o serie de
proiecte derulate în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru
pentru cercetare.
5.10. În ceea ce privește cele 58 de operațiuni eșantionate din
totalul celor efectuate pentru alte programe și activități, Curtea a
detectat erori cuantificabile în opt dintre acestea. Erorile erau
rezultatul unor încălcări ale normelor de eligibilitate de către
beneficiari, cum ar fi calculul incorect al cheltuielilor cu
personalul sau declararea fie a unor costuri în sprijinul cărora
nu fuseseră prezentate probe justificative, fie a unor costuri care
fuseseră suportate în afara perioadei acoperite de declarația de
cheltuieli (3).
5.11. În 19 cazuri de erori cuantificabile produse la nivelul
beneficiarilor, Comisia sau, după caz, auditorii independenți (4)
avuseseră la dispoziție suficiente informații astfel încât să fi
putut preveni sau detecta și corecta erorile înainte de acceptarea
cheltuielilor. Dacă auditorii independenți și Comisia ar fi utilizat
în mod corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor,
nivelul de eroare estimat pentru acest capitol ar fi fost cu
1,2 puncte procentuale mai mic (5).

(3)

(4)

(5)

Erorile variau între 1 % și 20 % din valoarea examinată și priveau
proiecte derulate în cadrul programului Rețele transeuropene de
transport (2 cazuri), al Programului pentru competitivitate și
inovare (2 cazuri), al Programului de învățare pe tot parcursul
vieții (2 cazuri), în cadrul Mecanismului pentru interconectarea
Europei (1 caz), precum și o plată a unei subvenții anuale
efectuate către Institutul European de Inovare și Tehnologie
(1 caz).
În anumite cazuri, de exemplu în ceea ce privește declarațiile de
cheltuieli aferente unor proiecte din cadrul celui de Al șaptelea
program-cadru pentru cercetare care beneficiază de o contribuție
din partea UE mai mare de 375 000 de euro, este necesar ca un
auditor independent să certifice eligibilitatea costurilor declarate.
Informații incluse în documente justificative și baze de date sau
obținute în urma verificărilor încrucișate standard și în urma
(altor) controale obligatorii.

5.9.

Răspuns comun la punctele 5.9 și 5.10.

În cadrul proiectelor de cercetare și inovare, cheltuielile cu personalul
reprezintă o parte semnificativă a costurilor proiectului. Pentru a ține
cont de diversitatea structurilor de cost în domeniul cercetării din
Europa, s-a optat conștient pentru o politică de rambursare a acestor
categorii de costuri pe baza costurilor reale, și nu pe baza costurilor
unitare sau a ratelor forfetare. Astfel se explică predispoziția acestora la
erori, după cum se arată în caseta 5.2. Programul Orizont 2020 a fost
conceput pentru a aborda, pe cât posibil, aceste surse de eroare prin
introducerea unei serii de simplificări (a se vedea punctul 5.12).

5.11. Comisia dispune de un sistem solid de control ex ante în
vigoare, care include liste de verificare automate detaliate, orientări
scrise și activități de formare continuă. Îmbunătățirea acestui sistem
fără a impune sarcini administrative suplimentare beneficiarilor și
asigurând, în același timp, efectuarea cu promptitudine a plăților către
cercetători reprezintă o provocare continuă. Constatările CCE au fost și
vor fi utilizate pentru a îmbunătăți în continuare controalele ex ante.
În ceea ce privește certificarea de către auditori independenți a
declarațiilor de cheltuieli, care reprezintă 15 dintre cele 19 cazuri
menționate de CCE, acest subiect este cunoscut și a fost abordat în
rapoartele anterioare. Pentru a urma recomandările CCE, Comisia a
organizat o serie de reuniuni destinate beneficiarilor și auditorilor
independenți responsabili de certificare, în scopul sensibilizării cu
privire la cele mai frecvente erori. De asemenea, s-a oferit feedback
auditorilor responsabili de certificare care au comis erori, iar în cadrul
programului Orizont 2020 a fost furnizat un model mai didactic
pentru certificatele de audit. În domeniul cercetării, se estimează că
certificatele de audit reduc rata de eroare cu 50 % față de declarațiile
necertificate. Prin urmare, deși se recunoaște faptul că certificatele nu
identifică toate erorile, acestea reprezintă un instrument important
pentru a reduce indicele global de eroare.
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Majoritatea erorilor necuantificabile vizau proiecte
de cercetare și inovare
5.12. Pentru cele 150 de operațiuni cuprinse în eșantion,
Curtea a detectat, de asemenea, 61 de erori necuantificabile care
priveau cazuri legate de nerespectarea normelor de finanțare (6).
Aceste cazuri au fost identificate, în marea lor majoritate, în
cadrul unor proiecte de cercetare și inovare și erau legate, în
principal, de deficiențe în sistemele de pontaj ale beneficiarilor și
de întârzieri la distribuirea contribuției UE de către coordonatorii de proiecte către ceilalți participanți la proiect. Chiar dacă,
în unele cazuri, ele erau justificate, orice astfel de întârzieri
privind transferul contribuției UE pot avea consecințe financiare
grave pentru beneficiari, în special pentru IMM-uri (7).

5.12. Comisia consideră că cel mai bine ar fi ca transferul de
fonduri între membrii consorțiului să fie gestionat în cadrul
consorțiului.
Comisia le-a reamintit coordonatorilor obligația pe care o au de a
transfera fondurile în cel mai scurt timp și, în situația în care se
constată un caz de întârziere a distribuirii fondurilor sau există o
plângere pe această temă, practica standard a Comisiei este de a analiza
împreună cu coordonatorul de proiect motivele acestei întârzieri.

Orizont 2020: procesul de simplificare continuă, dar
se impun eforturi suplimentare
5.13. Curtea a menționat într-unul dintre rapoartele sale
anuale anterioare că programul Orizont 2020 dispunea de
norme de finanțare mai simple decât normele aferente celui de
Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, Comisia investind
eforturi considerabile în vederea reducerii complexității administrative (8).
5.14. Simplificarea este importantă deoarece reduce sarcina
administrativă. În 2016, Comisia a prezentat noi măsuri de
simplificare, și anume: o nouă definiție a remunerării suplimentare a cercetătorilor, raționalizarea programului de activitate
al Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020, sprijin direcționat
în mod specific către întreprinderile nou-înființate de tip start-up
și utilizarea pe scară mai largă a finanțării pe baza unor sume
forfetare a proiectelor. Aceste măsuri reprezintă o îmbunătățire
comparativ cu programele-cadru anterioare.
5.15. Măsurile de simplificare sunt menite să diminueze
riscul de insecuritate juridică și riscul ca beneficiarii să nu fie
tratați în mod uniform. Această chestiune a fost abordată în mai
multe rânduri în programele-cadru anterioare și, în opinia
Curții, mai este loc de noi simplificări la nivelul cadrului juridic.

(6)
(7)
(8)

25 de operațiuni conțineau atât erori cuantificabile, cât și erori
necuantificabile.
A se vedea, de asemenea, punctul 8.18 și punctul 8.42
(Recomandarea 2) din Raportul anual pe 2012 și punctul 8.12
din Raportul anual pe 2013.
A se vedea punctul 5.12 din Raportul anual pe 2014.

5.15. Simplificarea constituie un proces continuu. Crearea Centrului comun de asistență reprezintă o acțiune esențială care urmărește
să asigure securitatea juridică și un tratament uniform al beneficiarilor.
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5.16. Comisia a publicat o versiune revizuită a normelor
privind calculul cheltuielilor cu personalul în iulie 2016, însă
principala sursă de orientare, și anume modelul privind acordul
de grant adnotat (Annotated Model Grant Agreement), nu a fost
actualizată decât abia în noiembrie 2016. Aceste norme
revizuite includ o formulă complicată care poate fi utilizată
pentru calculul anumitor cheltuieli privind personalul, ceea ce
sporește gradul de complexitate la nivelul beneficiarilor. Curtea a
constatat că, în practică, chiar și o aplicare corectă a formulei ar
putea conduce la declararea de către beneficiari a unor costuri
mai mari față de cele suportate efectiv.

5.16. Noua opțiune de calculare a costurilor cu personalul a fost
introdusă în granturile Orizont 2020 pentru a răspunde cererilor
repetate din partea participanților, în special pentru a le permite
acestora să utilizeze cu mai mare ușurință practicile lor obișnuite de
contabilitate. De asemenea, toți beneficiarii au la dispoziție o opțiune
simplă. Aceste calcule fac obiectul unei protecții suplimentare constând
în faptul că beneficiarii trebuie să se asigure că este respectată valoarea
totală a costurilor cu personalul (pe persoană/pe an) declarată în
granturile UE și Euratom.

5.17. Normele au fost simplificate și în ceea ce privește
utilizarea serviciilor unor consultanți, aceasta constituind o altă
sursă de eroare în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru
pentru cercetare (9). Modificările aduse normelor au dus însă la
diminuarea flexibilității pentru beneficiari, în sensul că, în cadrul
celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, atât
persoanele fizice, cât și cele juridice se încadrau în definiția
privind consultanții interni, în timp ce, în cadrul programului
Orizont 2020, consultanți interni nu pot fi decât persoane
fizice.

5.17. Pe baza experienței din cadrul PC7, Comisia a decis să
limiteze recurgerea la consultanți doar la persoane fizice. În cadrul PC7,
s-a constatat în mod curent în cursul auditurilor că unele costuri pentru
consultanți, declarate ca fiind costuri directe cu personalul, erau
neeligibile.

5.18. Modelul privind acordul de grant adnotat a devenit un
document extrem de detaliat, depășind 700 de pagini. În cazul a
două proiecte din cadrul programului Orizont 2020, Curtea a
constatat că acordurile de grant aferente au fost aprobate de
Comisie deși unele dintre clauzele necesare fie fuseseră omise, fie
fuseseră incorect formulate, fapt ce sporea insecuritatea juridică.

5.18. Acordul de grant adnotat (AGA) grupează într-un singur
document toate explicațiile necesare legate de dispozițiile referitoare la
granturile Orizont 2020. În cadrul PC7, aceste explicații erau
repartizate în mai multe documente care totalizau peste 1 000 de
pagini. AGA acoperă 24 de granturi diferite. Cu toate acestea, nu este
necesar ca beneficiarii să citească întregul document, ci doar articolele
sau părțile relevante pentru grantul de care beneficiază.

La 25 august 2016, Comisia a publicat pe portalul participanților o
serie de întrebări frecvente care conțin explicații și exemple privind
modul de aplicare a noii opțiuni în cazul costurilor cu personalul.

Normele din cadrul Orizont 2020 privind consultanții interni sunt
mai simple și mai clare. Acestea țin seama, într-o mai mare măsură, de
particularitățile naționale ale statelor membre. Costurile cu entitățile
juridice care prestează servicii de consultanță pot fi declarate drept
costuri de subcontractare.

Comisia acceptă faptul că au existat unele erori minore în cazul unui
număr redus al primelor acorduri de grant Orizont 2020. Comisia
acordă o atenție deosebită aspectelor practice privind punerea în aplicare
a acordurilor de grant Orizont 2020 (procese informatice, procese de
afaceri etc.), actualizează în permanență sistemul informatic și își
formează personalul în scopul evitării erorilor la semnarea și punerea în
aplicare a acordurilor de grant.

(9)

A se vedea, de exemplu, punctul 5.13 din Raportul anual
pe 2015.
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5.19. Așa cum a semnalat deja Curtea în raportul anterior,
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) continuă să
nu facă parte din cadrul comun de gestiune și control al
Comisiei în ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare și
inovare (10), deși implementează proiecte cu finanțare de la
bugetul programului Orizont 2020. În unele cazuri, condițiile
pe care le aplică institutul diferă față de normele aplicate pentru
Orizont 2020. De exemplu, conform acestora din urmă,
beneficiarii au opțiunea de a alege ei înșiși auditorul independent
care să le certifice cheltuielile declarate, în timp ce, în cazul
institutului, auditorul independent este desemnat de institut în
persoana auditorului extern al acestuia.

5.19. Acordurile de grant dintre Institutul European de Inovare și
Tehnologie (EIT) și comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) se
bazează pe modelul de acord de grant Orizont 2020. Cadrul de
gestionare și control al EIT, care este monitorizat de către Comisie,
asigură respectarea acestor norme.
Obligația de a prezenta un certificat privind declarațiile financiare se
aplică în ansamblul programului-cadru. Centralizarea achiziționării de
certificate de audit este o soluție practică adecvată pentru situația
particulară a EIT. Aceasta reduce sarcina administrativă asupra
beneficiarilor și în același timp poate crește gradul de asigurare obținut,
abordând recomandările de audit anterioare ale CCE.

Rapoartele anuale de activitate confirmă constatările
și concluziile Curții, însă aceasta a observat abordări
diferite de prezentare a ratelor de eroare și a sumelor
expuse riscului
5.20. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte
oferă o evaluare fidelă a gestiunii financiare a direcțiilor generale
în ceea ce privește regularitatea operațiunilor subiacente, iar
informațiile furnizate confirmă constatările și concluziile Curții.
De exemplu, rapoartele anuale de activitate ale tuturor direcțiilor
generale care efectuează cheltuieli pentru cercetare și inovare
includ o rezervă cu privire la plățile efectuate în vederea
rambursării cheltuielilor declarate în cadrul celui de Al șaptelea
program-cadru pentru cercetare.

5.20.

5.21. Informațiile furnizate în rapoartele examinate de Curte
confirmă constatările și concluziile acesteia, însă Curtea a
detectat abordări diferite în ceea ce privește calculul ratelor de
eroare pentru unele părți din cel de Al șaptelea program-cadru
pentru cercetare. Pentru subprogramele privind spațiul și
securitatea, DG GROW și DG Migrație și Afaceri Interne au
calculat o rată de eroare reziduală combinată, în timp ce, pentru
partea din buget consacrată acestor subprograme, dar a cărei
execuție este delegată Agenției Executive pentru Cercetare (REA),
aceasta din urmă a calculat rate de eroare reziduală specifice
pentru fiecare subprogram în parte.

5.21. Se solicită fiecărei direcții generale sau fiecărui serviciu să
estimeze o rată de eroare reziduală în raportul său anual de activitate.

5.22. În ceea ce privește subprogramele „Marie Curie” și
„Cercetare în beneficiul IMM-urilor”, Comisia a utilizat o rată de
eroare bazată nu numai pe rezultatele auditurilor sale ex post
selectate în mod aleatoriu, ci și pe rezultatele auditurilor sale
care au vizat în mod specific beneficiarii care primiseră cele mai
mari finanțări. În cazul subprogramului „Marie Curie”, această
abordare a dus la calculul unei rate de eroare de 1,2 %, în timp
ce, dacă s-ar fi luat în calcul numai auditurile selectate aleatoriu,
aceasta ar fi fost de 4,1 %.

5.22. REA a subliniat în raportul său anual de activitate motivele
pentru care a inclus audituri ale principalilor beneficiari. Aproximativ
15 % dintre beneficiarii majori cel mai bine clasați (în funcție de
valoarea participării acestora) reprezintă 80 % din bugetul acțiunilor
Marie Curie (MCA). Prin urmare, includerea auditurilor acestor
beneficiari majori este extrem de relevantă atunci când se evaluează
riscul de erori în populația totală a granturilor MCA.

(10)

A se vedea punctul 5.23 din Raportul anual pe 2015.

Comisia salută evaluarea efectuată de CCE.

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) gestionează trei programe,
fiecare cu diferite caracteristici de risc inerent. Prin urmare, este normal
faptul că REA abordează fiecare subprogram în mod diferit atunci când
ia în considerare rata de eroare reziduală în fiecare dintre acestea.
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5.23. La fel ca în raportul pe 2014 (11), Curtea a detectat
inconsecvențe și la nivelul abordărilor adoptate de Comisie
pentru calcularea sumelor globale estimate ca fiind expuse
riscului. Astfel, Curtea a observat că s-au utilizat patru abordări
diferite pentru cheltuielile administrative (12). În ceea ce privește
cheltuielile operaționale, aceeași lipsă de consecvență a fost
observată în legătură cu faptul că s-au utilizat rate de eroare
diferite pentru acele părți din bugetul destinat cercetării și
inovării a căror execuție este delegată unor întreprinderi comune
sau a căror gestiune are loc prin intermediul unor instrumente
financiare.

5.23. Comisia a luat măsuri pentru a armoniza prezentarea
abordării referitoare la posturile de cheltuieli majore, în special în ceea
ce privește programele-cadru. Cu toate acestea, Comisia acceptă că au
existat o serie de incoerențe în anumite posturi de cheltuieli, cum ar fi
costurile administrative. Abordările diferite pot fi justificate, însă, acolo
unde este posibil, Comisia va asigura armonizarea în viitor.

Serviciul comun de audit: sunt necesare eforturi
semnificative pentru a ameliora procesele de planificare, de monitorizare și de raportare aferente
programului Orizont 2020
5.24. Auditurile ex post desfășurate de Comisie la nivelul
beneficiarilor reprezintă unul dintre controalele principale cu
privire la regularitatea operațiunilor. Rezultatele acestor audituri
aduc o contribuție esențială la evaluarea pe care o realizează
Comisia cu privire la regularitatea operațiunilor și reprezintă
temeiul pentru recuperarea fondurilor care au fost utilizate
pentru rambursarea unor costuri neeligibile. Începând din 2014,
răspunderea pentru punerea în aplicare a strategiilor de audit
ex post ale Comisiei vizând cel de Al șaptelea program-cadru
pentru cercetare și programul Orizont 2020 a fost încredințată
Serviciului comun de audit al Comisiei pentru gestiunea
cheltuielilor în domeniile cercetării și inovării.
5.25. În 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat
un audit cu privire la progresele înregistrate de Serviciul comun
de audit în materie de cercetare și inovare în ceea ce privește
îndeplinirea obiectivelor strategiilor de audit ex post ale Comisiei
vizând cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare.

5.25. Serviciul de Audit Intern reprezintă o parte importantă a
sistemului general de control al Comisiei, oferind instituției o garanție
privind buna funcționare a sistemelor sale interne. Acesta deține un
plan multianual de audit bazat pe risc.

5.26. IAS a recunoscut că Serviciul comun de audit obținuse
rezultate bune în direcția îndeplinirii țintelor anuale strategice
privind numărul de audituri închise în 2014 și în 2015. Cu toate
acestea, el a concluzionat că Serviciul comun de audit trebuie să
depună eforturi semnificative pentru a-și ameliora procesele
interne, astfel încât să poată atinge obiectivele globale ale
strategiei și să fie pregătit în mod adecvat pentru a răspunde
provocărilor generate de strategia de audit ex post a programului
Orizont 2020. Serviciul de Audit Intern a subliniat în special
nevoia de a se reduce din timpul consacrat închiderii auditurilor
și de a se îmbunătăți procesele interne legate de planificarea,
monitorizarea și raportarea cu privire la auditurile respective.
Serviciul comun de audit a acceptat toate recomandările
formulate de IAS.

5.26. Serviciul comun de audit (SCA) și-a atins obiectivele
strategice anuale în materie de închidere a auditurilor în 2016. SCA
a prezentat un plan de acțiune detaliat pe care IAS l-a considerat ca
fiind satisfăcător cu privire la reducerea riscurilor identificate. IAS
planifică un audit de urmărire subsecventă în 2018 pentru a evalua
punerea în aplicare efectivă a recomandărilor.

(11)
(12)

Punctele 5.29-5.31 din Raportul anual pe 2014.
Aceste abordări au dus la rate de eroare minime/maxime de
0 %/0,5 %, 0 %/0,6 %, 0 %/1,99 % și 0 %/2 %.
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5.27. Curtea a semnalat în raportul său anual anterior că
diferitele organisme de implementare întâmpinaseră dificultăți în
găsirea unei poziții comune cu privire la punerea în aplicare a
unora dintre recomandările de audit ex post formulate în legătură
cu recuperarea costurilor neeligibile, ceea ce agrava riscul ca
beneficiarii să nu fie tratați la fel și crea insecuritate juridică (13).
Comisia urma să adopte, în aprilie 2017, o abordare comună
pentru organismele de implementare, pe baza căreia acestea din
urmă să poată lua măsuri în funcție de rezultatele auditurilor,
însă acest demers a fost amânat pentru luna ianuarie 2018.

5.27. În prezent, Comisia depune eforturi de coordonare ad-hoc
considerabile cu scopul de a garanta că riscul identificat este atenuat în
mod corespunzător și că se aplică un tratament armonizat al
beneficiarilor. În vederea unei mai mari eficacități, Centrul de sprijin
comun va prelua această coordonare începând din luna ianuarie 2018,
în timp util pentru punerea în aplicare a primelor audituri din cadrul
programului Orizont 2020.

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
5.28. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de
eroare din cadrul cheltuielilor aferente subrubricii „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” era semnificativ.
5.29. Pentru această subrubrică din CFM, testele efectuate de
Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat
de 4,1 % (a se vedea anexa 5.1).

Recomandări
5.30. Anexa 5.3 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor trei recomandări pe care aceasta le-a formulat în
Raportul anual pe 2013 (14). Comisia a pus în aplicare aceste
recomandări în majoritatea privințelor.
5.31. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
— Recomandarea 1: să continue simplificarea normelor și a
procedurilor aferente programului Orizont 2020 astfel
încât să reducă insecuritatea juridică, ținând cont și mai
mult de opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute de
Regulamentul financiar revizuit, precum costurile unitare,
sumele forfetare, finanțarea la rate forfetare și premiile.

(13)
(14)

A se vedea punctul 5.26 din Raportul anual pe 2015.
Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a-i
permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.

Comisia acceptă recomandarea. Unele opțiuni simplificate în materie de
costuri sunt deja utilizate în cadrul programului Orizont 2020, iar
Comisia examinează în continuare modalitățile în care acestea pot fi
extinse.
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— Recomandarea 2: să se asigure că serviciile sale urmează o
abordare uniformă în ceea ce privește calculul ratelor de
eroare și al sumelor globale expuse riscului.

Comisia acceptă recomandarea.

— Recomandarea 3: să procedeze cât mai curând la
remedierea deficiențelor identificate de Serviciul de Audit
Intern în ceea ce privește auditurile sale ex post, prin
reducerea perioadei de timp necesare pentru închiderea
auditurilor respective și prin îmbunătățirea proceselor
interne legate de planificarea, monitorizarea și raportarea
cu privire la aceste audituri.

Comisia acceptă recomandarea și a elaborat deja un plan de acțiune
care este în curs de punere în aplicare.

PARTEA 2 — ASPECTE LEGATE DE PERFORMANȚĂ ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARE ȘI
INOVARE
5.32. Curtea a evaluat performanța a 60 de proiecte de
cercetare și inovare incluse în eșantion (15). În 23 de cazuri,
aceste proiecte fuseseră deja finalizate. Curtea nu a urmărit să
evalueze 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.
5.33. Pentru fiecare proiect în parte, Curtea a examinat
raportul de evaluare, care este completat de responsabilul de
proiect din partea Comisiei în cadrul controalelor efectuate
înainte de rambursarea cheltuielilor declarate. Curtea a verificat
dacă responsabilul de proiect indicase în ce măsură:
— progresele declarate cu privire la obținerea realizărilor și a
rezultatelor erau în concordanță cu obiectivele stabilite în
acordul de grant;
— cheltuielile declarate în cadrul proiectului erau rezonabile în
raport cu progresele raportate;
— realizările și rezultatele proiectului fuseseră diseminate în
conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de grant.

(15)

Curtea a evaluat performanța unor proiecte de colaborare care au
implicat mai mulți participanți și a exclus operațiuni precum
plățile efectuate către diferiți cercetători în domeniul mobilității.

Condițiile specifice ale fiecărei DG și ale fiecărui program de cheltuieli
pot necesita întotdeauna o ajustare a abordării pentru calcularea ratelor
de eroare. Cu toate acestea, Comisia depune în permanență eforturi
pentru o mai mare consecvență în aceste calcule.
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Majoritatea proiectelor obținuseră realizările și rezultatele scontate
5.34. În urma examinării rapoartelor Comisiei, Curtea a
constatat că majoritatea proiectelor obținuseră realizările și
rezultatele scontate; în 12 cazuri, proiectele fuseseră, în opinia
Comisiei, extrem de fructuoase. Cu toate acestea, rapoartele
Comisiei au evidențiat și faptul că mai multe proiecte au fost
afectate de o serie de probleme care le-au diminuat performanța:

5.34. Scopul procesului de monitorizare este de a identifica
situațiile în care proiectele nu au avut un succes deplin și de a lua
măsurile corespunzătoare pentru a soluționa această problemă.
În funcție de situație, Comisia poate să modifice contractul (de exemplu,
în cazul în care evoluțiile științifice au făcut ca obiectivele inițiale să
devină caduce), să inițieze discuții cu partenerii de proiect în vederea
relansării proiectului, să reducă plata sau să anuleze contractul. Scopul
este acela de a soluționa problema pe durata proiectului pentru a se
asigura că, la finalul său, se obțin rezultate excelente în materie de
cercetare.

— în nouă cazuri, progresele declarate nu erau decât parțial în
concordanță cu obiectivele convenite împreună cu Comisia;
— în patru cazuri (16), Comisia a considerat că cheltuielile
declarate nu erau rezonabile în raport cu progresele
obținute;
— în șase cazuri (17), realizările și rezultatele proiectelor nu
fuseseră decât parțial diseminate și, într-un caz, nu a avut
loc nicio activitate de diseminare.
5.35. În general, Curtea a observat că dificultățile întâmpinate în managementul și coordonarea proiectelor erau mai mari
în cazul proiectelor care implicau un număr mare de
participanți.

(16)
(17)

În două dintre aceste patru cazuri, progresele declarate nu erau
nici ele decât parțial în concordanță cu obiectivele stabilite.
Într-unul dintre aceste șase cazuri, progresele declarate nu erau
nici ele decât parțial în concordanță cu obiectivele stabilite.

Ar trebui remarcat faptul că diseminarea se produce adesea după
încheierea proiectului, de exemplu din cauza timpului necesar pentru
publicarea/depunerea cererii de brevet.
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ANEXA 5.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU SUBRUBRICA „COMPETITIVITATE PENTRU
CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ”
2016

2015

150

150

4,1 %

4,4 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

6,1 %
2,1 %
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ANEXA 5.2
PREZENTARE GENERALĂ A ERORILOR CU UN IMPACT DE CEL PUȚIN 20 % PENTRU SUBRUBRICA
„COMPETITIVITATE PENTRU CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ”

Introducere
Aplicând metodologia generală de audit descrisă în anexa 1.1, Curtea a testat un eșantion reprezentativ de operațiuni
pentru a estima nivelul de neregularitate existent în cadrul populației pentru această subrubrică din CFM. Erorile detectate de
Curte în urma acestor teste nu constituie o listă exhaustivă – nici de erori individuale, nici de posibile tipuri de erori.
Constatările următoare referitoare la existența unor erori cu un impact de cel puțin 20 % din valoarea operațiunii examinate
sunt prezentate cu titlu ilustrativ (1). Aceste erori au fost identificate în cadrul unor operațiuni cu valori cuprinse între
155 000 de euro și 1,3 milioane de euro, valoarea mediană (2) fiind de 273 000 de euro.
Exemple de erori
Proiecte din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare
Exemplul 1 – declararea unor cheltuieli care nu făceau obiectul acordului de grant

Beneficiarul (un organism public din afara UE care participa la un proiect constând în dezvoltarea de învelișuri de protecție
pentru nave) a declarat costuri ce fuseseră de fapt suportate de o altă entitate care nu era parte la acordul de grant.
Cheltuielile neeligibile se ridicau la 100 % din totalul cheltuielilor examinate.
Exemplul 2 – declararea unor cheltuieli cu personalul excesive

Sumele declarate în vederea rambursării nu au putut fi reconciliate cu conturile beneficiarului (o organizație nonprofit în
domeniul cercetării care a participat la un proiect de colaborare constând în dezvoltarea unor sisteme de securizare a
lanțului de aprovizionare) și acesta din urmă nu a fost în măsură să furnizeze toate calculele subiacente utilizate la
întocmirea declarației de cheltuieli. Curtea a constatat că tarifele orare utilizate pentru calculul cheltuielilor cu salariile erau
excesiv de ridicate. Cheltuielile neeligibile se ridicau la 81 % din totalul cheltuielilor examinate.
Exemplul 3 – costuri indirecte și prime care nu erau eligibile

Beneficiarul (un organism public care participa la un proiect constând în dezvoltarea unei infrastructuri de internet bazate
pe o tehnologie de tip cloud pentru servicii) a declarat cheltuieli cu personalul care includeau prime neeligibile. În plus,
beneficiarul a declarat costuri indirecte care fuseseră efectiv suportate, însă nu îndeplinea criteriul de a avea un sistem de
contabilitate analitică cu ajutorul căruia costurile indirecte ale proiectului să poată fi identificate. Cheltuielile neeligibile se
ridicau la 51 % din totalul cheltuielilor examinate.
Exemplul 4 – cheltuieli cu personalul calculate incorect și alte cheltuieli neeligibile

Beneficiarul (un organism public din afara UE, care participa la un proiect în domeniul tehnologiei biocarburanților) a
calculat în mod incorect cheltuieli cu personalul și, în plus, a declarat costuri în sprijinul cărora nu existau probe justificative
suficiente care să demonstreze legătura lor cu proiectul respectiv. Cheltuielile neeligibile se ridicau la 38 % din totalul
cheltuielilor examinate.
Exemplul 5 – declararea unor cheltuieli cu personalul excesive

Beneficiarul (un IMM care participa la un proiect de dezvoltare a unor soluții coordonate pentru situațiile de urgență
medicală în UE) a declarat cheltuieli cu personalul excesiv de ridicate și, în plus, a declarat sume pentru cheltuieli cu
personalul care fuseseră suportate în afara perioadei acoperite de declarația de cheltuieli. Cheltuielile neeligibile se ridicau la
37 % din totalul cheltuielilor examinate.
Exemplul 6 – neconcordanțe în ceea ce privește înregistrarea timpului lucrat

Curtea a identificat numeroase neconcordanțe în fișele de pontaj subiacente cheltuielilor cu personalul declarate de
beneficiar (un organism public participant la un proiect de dezvoltare a unor sisteme de eficiență energetică bazate pe
tehnologii de internet). Cheltuielile neeligibile se ridicau la 21 % din totalul cheltuielilor examinate.

(1)
(2)

Aceste erori reprezintă peste jumătate din nivelul de eroare global estimat pentru subrubrica „Competitivitate pentru creștere și
locuri de muncă”.
Aceasta înseamnă că jumătate dintre erorile cu un impact de cel puțin 20 % au fost identificate pentru operațiuni cu o valoare sub
273 000 de euro, iar restul erorilor au fost detectate pentru operațiuni cu o valoare care depășește această sumă.

să furnizeze în timp util, pentru noile programe 20142020 din domeniul cercetării și al altor politici interne,
orientări coerente și clare destinate beneficiarilor și
autorităților de management cu privire la cerințele
revizuite în materie de eligibilitate și de control.

Recomandarea 3:

să se asigure că, în cadrul grupului de politici, activitățile
sale de control sunt bazate într-o mai mare măsură pe
analiza riscurilor, prin concentrarea controalelor asupra
beneficiarilor cu un înalt nivel de risc (de exemplu, entități
cu mai puțină experiență în activitatea cu fonduri din
partea Uniunii Europene) și prin reducerea sarcinii
generate de controale asupra beneficiarilor care prezintă
mai puține riscuri;

Recomandarea 2:

să își extindă și să își intensifice campania de comunicare,
cu scopul de a-i sensibiliza pe beneficiari și pe auditorii
independenți cu privire la normele de eligibilitate
aplicabile cheltuielilor pentru cercetare în cadrul PC7;

Recomandarea 1:

Comisia ar trebui:

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

X

X

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Cu privire la programele de finanțare în curs, Comisia a furnizat
beneficiarilor orientări ample cu privire la toate aspectele
importante legate de punerea în aplicare a programului.
Informațiile sunt actualizate periodic de către Comisie. Acestea
au fost distribuite prin intermediul internetului, dar și în cadrul
campaniilor de publicitate, al reuniunilor cu statele membre și al
reuniunilor ad-hoc cu participanții și auditorii acestora.

Strategiile de control ale Comisiei pentru programele de
finanțare actuale sunt concepute astfel încât să includă un
număr mai mare de controale bazate pe riscuri.

Campania de comunicare a fost inițial legată de PC7 și acoperea
o gamă largă de participanți (aproximativ 4 500). În prezent,
Comisia se concentrează asupra furnizării de orientări pentru
Orizont 2020. Beneficiarii și auditorii acestora participă la
aceste reuniuni. În plus, părțile interesate au la dispoziție pe
internet orientări cu privire la toate aspectele materiale ale
gestionării granturilor.

Răspunsul Comisiei
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INTRODUCERE
6.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
subrubrica „Coeziune economică, socială și teritorială” din
cadrul financiar multianual (CFM). Caseta 6.1 oferă o imagine
de ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate
pentru această subrubrică în 2016.
Caseta 6.1 – Subrubrica 1b din CFM – Coeziune economică, socială și teritorială – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
– plăți în avans (1) (2)
+ plăți în avans validate și închise (1)
+ plăți efectuate către destinatari finali din instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii partajate
– plăți pentru perioada CFM 2014-2020

37,8
11,7
15
2,5
7,9

Total, populația auditată

35,7

(1)
(2)

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).
Această cifră include contribuții la instrumente financiare care fac obiectul gestiunii partajate.

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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Scurtă descriere a subrubricii „Coeziune economică,
socială și teritorială”
6.2. Cheltuielile aferente subrubricii 1b din CFM – Coeziune
economică, socială și teritorială – se axează pe reducerea
decalajelor de dezvoltare dintre diferitele state membre și
regiuni, pe consolidarea competitivității tuturor regiunilor și
pe dezvoltarea cooperării dintre ele (1). Aceste obiective sunt
puse în aplicare prin următoarele fonduri/instrumente:
— Fondul european de dezvoltare regională (FEDR, 56 % din
plăți în 2016), care urmărește să corecteze principalele
dezechilibre regionale cu ajutorul sprijinului financiar
acordat pentru construcția de infrastructuri și pentru
investiții productive care creează locuri de muncă, în
special pentru întreprinderi;
— Fondul de coeziune (20 %), care finanțează proiecte
derulate în domeniul mediului și în cel al transporturilor
în statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap
de locuitor se situează sub nivelul de 90 % din media UE (2);
— Fondul social european (FSE, 21 %), care vizează să
îmbunătățească ocuparea forței de muncă și oportunitățile
de angajare, promovând un nivel ridicat de ocupare a forței
de muncă și crearea unor locuri de muncă mai numeroase
și de o mai bună calitate;
— alte instrumente/fonduri de mai mici dimensiuni (3 %),
precum Instrumentul european de vecinătate (care furnizează sprijin pentru cooperarea transfrontalieră și pentru
inițiativele politice vizând consolidarea relațiilor dintre UE
și țările vecine) și Fondul de ajutor european pentru cele
mai defavorizate persoane – FEAD (care acordă asistență
materială anumitor persoane cu scopul de a le ajuta să iasă
din sărăcie).
6.3. Cu câteva excepții, FEDR, Fondul de coeziune și FSE sunt
reglementate de norme comune. Aceste fonduri sunt implementate prin programe multianuale, iar gestiunea lor este
partajată între Comisie și statele membre. Pentru fiecare perioadă
de programare, statele membre elaborează programe operaționale,
care fac obiectul aprobării Comisiei (3). Proiectele care urmează
să fie finanțate în cadrul unui program operațional sunt selectate
la nivelul statului membru. Beneficiarii solicită rambursarea
costurilor suportate de la autoritățile competente ale statelor
membre, care certifică aceste cheltuieli și le declară către
Comisie. Aceste cheltuieli sunt auditate de autorități de audit
independente din punct de vedere funcțional, aflate în statele
membre. De partea ei, Comisia poate impune și ea măsuri
corective.

(1)
(2)

(3)

Aceste obiective sunt enunțate la articolele 174-178 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
Pentru ambele perioade de programare, atât 2007-2013, cât și
2014-2020, Fondul de coeziune a vizat următoarele state
membre: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Croația,
Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia,
România, Slovenia și Slovacia. Și Spania a fost eligibilă în
perioada 2007-2013, dar numai pentru sprijin tranzitoriu.
Pentru perioada de programare 2007-2013, Comisia a aprobat
440 de programe operaționale (322 pentru FEDR/Fondul de
coeziune și 118 pentru FSE); pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a aprobat 392 de programe operaționale
(majoritatea lor acoperind mai multe fonduri în același timp).
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6.4. 2016 a fost ultimul exercițiu financiar în care toate
plățile examinate în cursul auditului Curții țin de perioada de
programare 2007-2013.

Sfera și abordarea auditului
6.5. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, pentru acest exercițiu, următoarele aspecte privind subrubrica „Coeziune economică, socială și
teritorială”:
(a) un eșantion de 180 de operațiuni (4), astfel cum se indică la
punctul 7 din anexa 1.1. Eșantionul a fost astfel constituit
încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă de cheltuieli
acoperite de această subrubrică din cadrul CFM. Eșantionul
a fost format din operațiuni efectuate în 14 state membre și
a inclus un program de cooperare teritorială europeană (5);
(b) un eșantion de 12 instrumente financiare care fac obiectul
gestiunii partajate, implementate în opt state membre (6).
Pentru acest eșantion, Curtea a examinat, de asemenea, rata
plăților efectuate (ponderea fondurilor care au ajuns la
destinatari finali) și, în cazul garanțiilor, coeficientul efectului
multiplicator indicat în rapoartele intermediare elaborate
de Comisie pentru exercițiul 2015;
(c) dacă informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate
ale DG Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și
DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
(DG EMPL) cu privire la regularitatea cheltuielilor concordau
în cea mai mare parte cu rezultatele Curții.
6.6. Pentru partea a doua a prezentului capitol, care se axează
pe performanță, Curtea a verificat sistemele instituite de statele
membre pentru măsurarea performanței proiectelor finalizate
din punct de vedere fizic (acesta era cazul tuturor operațiunilor
din eșantionul Curții, cu excepția celor 12 instrumente
financiare care fac obiectul gestiunii partajate).

(4)

(5)

(6)

Eșantionul a fost extras din totalitatea plăților și a validărilor și
închiderilor de plăți, exceptând plățile în avans. Cele 180 de
operațiuni proveneau din 54 de plăți intermediare pentru
perioada 2007-2013 și erau legate de 92 de proiecte din cadrul
FEDR, 36 de proiecte din cadrul Fondului de coeziune, 40 de
proiecte din cadrul FSE, 11 instrumente financiare din cadrul
FEDR și 1 instrument financiar din cadrul FSE.
Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Grecia, Spania,
Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia,
Regatul Unit și cooperarea teritorială europeană dintre Grecia și
Bulgaria.
Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia și
Regatul Unit.
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PARTEA 1 – REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni
6.7. Anexa 6.1 prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. Dintre cele 180 de
operațiuni examinate, 87 (48 %) conțineau erori. Pe baza celor
25 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare
este de 4,8 % (7).

6.7. Comisia remarcă faptul că nivelul de eroare raportat de CCE
este o estimare anuală care ia în considerare corecțiile aplicate
cheltuielilor din cadrul proiectelor sau rambursările afectate de erori
detectate și înregistrate înainte de auditul CCE. Comisia subliniază
obligația de a respecta Regulamentul financiar care prevede, la
articolul 32 alineatul (2) litera (e), că sistemul său de control intern
trebuie să asigure, printre altele, „buna gestionare a riscurilor legate de
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor aferente, avându-se în vedere
caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților
respective”.
Având în vedere caracterul multianual al sistemelor de gestionare și
control din cadrul perioadei de programare 2007-2013 pentru politica
de coeziune, erorile pot fi corectate până la închiderea programelor. În
prezent, Comisia analizează declarațiile de închidere pentru a se asigura
că toate corecțiile necesare au fost aplicate și nu va închide niciun
program dacă nu obține o asigurare rezonabilă că riscul rezidual pentru
programul respectiv este sub pragul de semnificație (2 %).
De asemenea, Comisia ia act de faptul că rata de eroare cea mai
probabilă calculată de CCE s-a îmbunătățit de-a lungul anilor.
Aceasta confirmă faptul că rata de eroare pentru perioada de
programare 2007-2013 rămâne în mod semnificativ mai mică decât
ratele raportate pentru perioada 2000-2006. Această evoluție se
datorează dispozițiilor consolidate în materie de control aferente
perioadei 2007-2013 și politicii stricte a Comisiei de a întrerupe/
suspenda plățile în cazul în care se identifică deficiențe, astfel cum s-a
arătat în rapoartele anuale de activitate (RAA) pentru 2016 ale DG
Politică Regională și Urbană și DG Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Incluziune. În 2016, Comisia a continuat să își
concentreze acțiunile asupra programelor/statelor membre care au
prezentat cele mai mari riscuri în vederea pregătirii pentru închidere și a
pus în aplicare măsuri corective, atunci când acest lucru a fost necesar,
prin intermediul unei politici stricte de întreruperi și suspendări ale
plăților până la închidere.

(7)

Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 2,2 % și 7,4 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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Pentru noua perioadă 2014-2020, capacitatea de corecție globală este
consolidată în continuare prin posibilitatea Comisiei de a impune
corecții financiare nete în caz de deficiențe grave detectate de Comisie
sau de CCE, care nu fuseseră identificate anterior de către statul
membru. Aceasta va reprezenta un stimulent important pentru ca
statele membre să detecteze și să corecteze neregulile grave înainte de a
prezenta Comisiei certificarea conturilor anuale, astfel cum sugerează
primul set de conturi anuale și pachete de asigurare primite până la
15 februarie 2017.
6.8. Curtea observă că exista, de asemenea, o problemă
importantă legată de utilizarea fondurilor din instrumente
financiare după încheierea perioadei de eligibilitate la 31 decembrie 2015 (a se vedea punctele 6.20-6.21).

6.8. Comisia face trimitere la poziția sa cu privire la această
observație în răspunsurile sale la rapoartele anuale ale CCE pentru anii
2014 și 2015.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 6.20 și 6.21.

6.9. Caseta 6.2 prezintă repartizarea nivelului de eroare estimat
de Curte pentru 2016. Principalele surse de eroare erau
reprezentate de includerea unor costuri neeligibile în declarațiile
de cheltuieli ale beneficiarilor, de încălcări ale normelor pieței
interne (legislația UE și națională în materie de achiziții publice) și
de selectarea unor proiecte, a unor activități sau a unor
beneficiari neeligibili.
Caseta 6.2 – Coeziune economică, socială și teritorială – Repartizarea nivelului de eroare estimat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Cheltuieli neeligibile
6.10. Costuri care nu erau eligibile fuseseră declarate în cazul
a 10 % din totalitatea operațiunilor examinate (a se vedea
exemplele 1-6 din anexa 6.3). Astfel de cazuri reprezentau 72 %
din totalul erorilor cuantificabile și contribuiau cu aproximativ
2,0 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat.

6.10. Comisia va urmări cazurile identificate de CCE și va propune
acțiunile pe care le consideră necesare.

6.11. Principala cauză a cheltuielilor neeligibile era nerespectarea normelor de eligibilitate naționale/ale UE. Cea mai
mare parte a normelor care nu erau respectate erau norme
naționale. Printre erorile cele mai frecvente se numărau lipsa
unei piste de audit care să justifice cheltuielile, costuri salariale
neeligibile, calculul incorect al (sau absența calculului) deficitului
de finanțare în cazul proiectelor generatoare de venituri,
declararea TVA-ului recuperabil, aplicarea incorectă a corecțiilor
financiare și nerespectarea altor norme specifice de eligibilitate.

6.11. Comisia consideră că apelul său către statele membre pentru
simplificarea în continuare a normelor la nivel național și pentru
utilizarea pe scară mai largă a opțiunilor simplificate în materie de
costuri ar trebui să contribuie la reducerea erorilor legate de pierderea
pistei de audit sau cheltuieli neeligibile.

6.12. În ultimii cinci ani, 135 dintre cele 1 437 de operațiuni
examinate de Curte au recurs la opțiunile simplificate în materie de
costuri pentru declararea costurilor. În această perioadă, Curtea
nu a detectat erori cuantificabile, dar a identificat zece erori
necuantificabile legate de opțiunile simplificate în materie de
costuri (8). Aceasta demonstrează faptul că proiectele care
utilizează opțiuni simplificate în materie de costuri sunt mai
puțin vulnerabile la erori decât cele care apelează la rambursarea
costurilor reale. În cursul perioadei de programare 2014-2020,
statele membre sunt încurajate, în general, să recurgă pe scară
mai largă la opțiunile simplificate în materie de costuri în cadrul
politicii de coeziune, acest lucru fiind obligatoriu pentru toate
proiectele din cadrul FSE cu o valoare mai mică de 50 000 de
euro (9).

6.12. Comisia consideră, de asemenea, că opțiunile simplificate în
materie de costuri sunt mai puțin predispuse la erori și, prin urmare, a
colaborat activ cu autoritățile responsabile de programe de la
introducerea opțiunilor simplificate în materie de costuri pentru a
extinde progresiv utilizarea acestora. Acest lucru a avut deja rezultate
pozitive.
Comisia promovează în continuare, în mod activ, utilizarea opțiunilor
simplificate în materie de costuri în perioada de programare
2014-2020, dat fiind că acestea au fost consolidate semnificativ atât
în Regulamentul privind dispozițiile comune, cât și în regulamentul
specific FSE, pentru a reduce sarcina administrativă asupra beneficiarilor, a promova orientarea către rezultate și a reduce în continuare
riscul de erori.
Pe lângă furnizarea de orientări detaliate și sprijin direct pentru statele
membre cu privire la punerea în aplicare a opțiunilor simplificate în
materie de costuri, DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și
Incluziune a organizat numeroase seminarii privind simplificarea, cu
un accent special pe anumite state membre prioritare care s-au
confruntat cu rate mari de eroare recurente în perioada de programare
2007-2013 și care nu au utilizat încă în mod suficient opțiunile
simplificate în materie de costuri.
În contextul evaluării la jumătatea perioadei a cadrului financiar
multianual, Comisia a făcut propuneri în 2016 pentru a oferi măsuri
suplimentare de simplificare și flexibilitate în ceea ce privește cadrul
legislativ pentru fondurile ESI. Conform propunerii, domeniul de
aplicare a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar urma să fie
extins în mod considerabil, iar utilizarea acestora să devină obligatorie
pentru operațiunile fondurilor ESI cu valoare mai mică de
100 000 EUR.

(8)

(9)

A se vedea, de asemenea, punctul 6.23 din Raportul anual pe
2012, punctul 6.16 din Raportul anual pe 2013, punctul 6.29
din Raportul anual pe 2014 și punctul 6.15 din Raportul anual
pe 2015.
Articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul social european (JO L 347, 20.12.2013,
p. 470); articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013,
p. 376).
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6.13. Proiectele majore trebuie să fie aprobate de Comisie (10).
Eșantionul Curții cuprindea trei proiecte majore, pentru care
autoritățile statelor membre nu depuseseră cererea necesară de
aprobare până la termenul limită de 31 martie 2017 stabilit
pentru închidere. În lipsa unei decizii a Comisiei de aprobare a
proiectelor majore, cheltuielile declarate sunt neeligibile și ar
trebui să fie recuperate.

6.13. Comisia a monitorizat cu atenție toate depunerile de proiecte
majore sau de modificări prezentate de statele membre și va lua toate
deciziile necesare până la închiderea programelor. Aceasta va evalua
eligibilitatea cheltuielilor în cauză la închidere pe această bază. În cazul
în care există proiecte majore pentru care nu a fost prezentată o
notificare Comisiei în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul
(CE) nr. 1083/2006, Comisia va propune fie ca statele membre să
depună o cerere pentru un proiect major, fie să aplice o corecție
financiară, dacă este cazul. În cazul în care un stat membru depune o
cerere, Comisia ar putea adopta o decizie privind proiectul major.

Proiecte neeligibile
6.14. Curtea a identificat trei proiecte care nu respectau
regulile în materie de eligibilitate din regulament și/sau criteriile
de eligibilitate din programul operațional ori din cererea de
propuneri în cauză. Aceste proiecte reprezentau 12 % din totalul
erorilor cuantificabile, respectiv aproximativ 1,3 puncte procentuale din nivelul de eroare estimat (a se vedea exemplele 7
și 8 din anexa 6.3).

(10)

A se vedea articolele 39 și 41 din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 210, 31.7.2006, p. 25). Un
proiect major este o operațiune care include un ansamblu de
lucrări, activități sau servicii, destinată să îndeplinească prin ea
însăși o funcție individuală cu caracter economic sau tehnic
precis. De asemenea, un proiect major urmărește obiective clar
identificate și are un cost total care depășește 50 de milioane de
euro.

6.14. Comisia va urmări cazurile identificate de CCE și va propune
acțiunile pe care le consideră necesare.
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Încălcări ale normelor pieței interne
Achizițiile publice

6.15. Pentru acest exercițiu, Curtea a examinat 121 de
proceduri de atribuire a contractelor de lucrări, servicii și
produse legate de operațiunile care au făcut obiectul testelor
Curții. Valoarea totală estimată era de aproximativ 3 miliarde de
euro (11), iar cea mai mare parte dintre aceste contracte erau
legate de proiecte aferente FEDR/Fondului de coeziune (12).
6.16. Curtea a identificat abateri de la normele UE și/sau
naționale referitoare la achizițiile publice în cazul a 23 de
proceduri. Dintre acestea, patru constituiau încălcări grave și au
fost clasificate drept erori cuantificabile. Ele reprezentau 16 %
din totalul erorilor cuantificabile, respectiv aproximativ
1,4 puncte procentuale din nivelul de eroare estimat (a se vedea
exemplele 9-11 din anexa 6.3).

6.15 și 6.16. Normele în materie de achiziții publice sunt
aplicabile în cazul tuturor cheltuielilor publice din statele membre și nu
sunt specifice politicii de coeziune. Neconformitatea cu normele UE sau
naționale în materie de achiziții publice a constituit o sursă majoră de
erori în acest domeniu de politică de-a lungul timpului, în special în
ceea ce privește politica regională și urbană, cauzate în principal de
tipurile de proiecte cofinanțate. Prin urmare, de la ultimele perioade de
programare, Comisia a luat diverse măsuri preventive și corective în
scopul de a remedia deficiențele identificate în domeniu.
Comisia face referire, în special, la Planul său de acțiune privind
achizițiile publice stabilit în 2013 și aprobat de Comisie în decembrie
2015, care are drept scop îmbunătățirea în continuare a punerii în
aplicare a normelor privind achizițiile publice în statele membre prin
măsuri preventive suplimentare, cum ar fi orientare, formare, schimb de
bune practici, elaborarea unei culegeri de erori de evitat, pacte de
integritate (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/). Planul de acțiune privind
achizițiile publice a fost actualizat în martie 2017 pentru a include
noi acțiuni legate de transpunerea noilor directive privind achizițiile
publice și un accent sporit pe achiziții strategice și transparență.
Cadrul juridic privind fondurile ESI 2014-2020 a introdus, de
asemenea, o condiționalitate ex ante specifică în legătură cu achizițiile
publice care, împreună cu directivele simplificate din 2014, ar trebui să
conducă la noi îmbunătățiri în domeniu.
Comisia va urmări toate erorile legate de achiziții publice raportate de
CCE în conformitate cu Decizia C(2013) 9527 final a Comisiei
privind „Instituirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea corecțiilor
financiare care trebuie efectuate de Comisie pentru nerespectarea
normelor privind achizițiile publice”.

(11)
(12)

Această sumă reprezintă valoarea totală a cheltuielilor aferente
contractelor atribuite; o parte din această sumă a fost certificată
prin declarațiile de cheltuieli examinate.
În cazul a aproximativ 49 % din cele 121 de proceduri, valoarea
contractuală depășea pragul stabilit care impune aplicarea
normelor UE în materie de achiziții publice (transpuse în
legislația națională); 33 dintre aceste proceduri erau legate de
FEDR/Fondul de coeziune și una era legată de FSE.

C 322/174

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.9.2017

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

6.17. În 2014, Consiliul și Parlamentul European au adoptat
trei directive ce vizau simplificarea și flexibilizarea procedurilor
de achiziții publice (13). Statele membre trebuiau să transpună
noile dispoziții în dreptul național până în luna aprilie 2016
(pentru achizițiile publice electronice, termenul fixat este luna
octombrie 2018). Până la 2 iunie 2017, doar 17 state membre
făcuseră acest lucru (14). În condițiile în care termenul-limită a
expirat deja de un an, se observă că nu s-au înregistrat progrese
suficiente față de anul trecut (15). Comisia a transmis avize
motivate unui număr de state membre. Totuși, așa cum se
prezenta situația în iunie 2017, procedurile încă nu erau
avansate și acțiunile ar trebui să fie înaintate Curții de Justiție a
Uniunii Europene cât mai curând posibil pentru statele membre
aflate în situație de neconformitate (16).

6.17. În iunie 2017, 17 state membre au finalizat procesul de
transpunere pentru toate cele trei directive, patru state membre au
transpus Directivele privind achizițiile publice, dar nu și Directiva
privind concesiunile, iar șapte state membre nu au transpus încă
niciuna dintre cele trei directive. Comisia nu consideră această situație
ca fiind satisfăcătoare, în special având în vedere asistența sporită pe
care a oferit-o și pe care o oferă în continuare statelor membre. Prin
urmare, Comisia a deschis în timp util proceduri de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE
împotriva tuturor statelor membre care nu și-au respectat obligațiile
referitoare la transpunere și a trimis 21 de scrisori de punere în
întârziere în mai 2016 și, ulterior, 15 avize motivate către statele
membre în cauză în decembrie 2016. Răspunsurile furnizate de statele
membre și cele mai recente evoluții sunt în prezent în curs de examinare
în vederea viitoarelor sesizări ale Curții de Justiție. În urma unei
examinări aprofundate a tuturor detaliilor legate atât de dispozițiile
deja adoptate, cât și de cele notificate, Comisia va evalua pentru fiecare
caz necesitatea impunerii unor sancțiuni financiare proporționale, astfel
cum se prevede în tratat.

Ajutoarele de stat

6.18. Referitor la exercițiul examinat, Curtea a identificat, în
șapte state membre, 11 proiecte (17) în care au fost încălcate
normele UE în materie de ajutoare de stat. Principala cauză a
nerespectării normelor era lipsa evaluării și/sau a notificării
proiectelor care au beneficiat de ajutor de stat. Curtea nu a
cuantificat însă nicio eroare legată de ajutoarele de stat, deoarece
a considerat că aceste cazuri de nerespectare a normelor nu
aveau niciun impact asupra nivelului finanțării publice acordate
de UE și/sau de statele membre. Proiectele din cadrul FSE intră
foarte frecvent sub incidența regulii de minimis, prin urmare sunt
mai puțin vulnerabile la încălcări ale normelor în materie de
ajutoare de stat decât proiectele din cadrul FEDR și al Fondului
de coeziune.

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

Directiva din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
(2014/24/UE), Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (2014/23/UE) și Directiva privind achizițiile efectuate de
entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei,
transporturilor și serviciilor poștale (2014/25/UE) (JO L 94,
28.3.2014).
Statele membre care transpuseseră toate cele trei directive până la
data respectivă sunt Republica Cehă, Danemarca, Germania,
Grecia, Franța, Italia, Irlanda, Ungaria, Cipru, Letonia, Malta,
Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit.
Punctul 6.24 din Raportul anual pe 2015. Opt state membre
transpuseseră toate cele trei directive până în luna mai 2016.
A se vedea articolul 258 TFUE.
Nouă proiecte din cadrul FEDR/Fondului de coeziune (inclusiv
două instrumente financiare aferente JESSICA) și două proiecte
din cadrul FSE (inclusiv un instrument financiar).

6.18. Comisia constată o scădere a numărului de cazuri de ajutoare
de stat cu impact asupra ratei estimate de eroare a CCE în decursul
anilor. Cu toate acestea, date fiind riscurile pe care le implică
nerespectarea normelor în materie de ajutoare de stat pentru acest
domeniu de politică, Comisia a luat măsuri preventive și corective în
cadrul Planului de acțiune privind ajutoarele de stat stabilit în 2015,
în vederea îmbunătățirii continue a punerii în aplicare a normelor
privind ajutoarele de stat în statele membre. Aceasta include, de
asemenea, monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor emise de
CCE în Raportul său special nr. 24/2016.
Comisia va urmări cazurile identificate de CCE și va propune acțiunile
pe care le consideră necesare.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

Informațiile nu sunt întotdeauna utilizate în mod adecvat
6.19. Comisia și, mai important, autoritățile statelor membre
aplicaseră măsuri corective care au afectat în mod direct nouă
dintre operațiunile cuprinse în eșantionul Curții. Aceste măsuri
au fost relevante pentru calculele Curții, întrucât au contribuit la
reducerea nivelului de eroare estimat de Curte pentru acest
capitol cu 3,3 puncte procentuale. În 18 cazuri de erori
cuantificabile, statele membre dispuneau de suficiente informații (18) astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta erorile
respective înainte de declararea cheltuielilor aferente către
Comisie. Dacă statele membre ar fi utilizat în mod corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul de eroare
estimat pentru acest capitol ar fi fost cu 3,7 puncte procentuale
mai mic.

6.19. Comisia monitorizează cu strictețe aceste cazuri și este de
acord cu faptul că trebuie să fie instituite verificări de gestiune fiabile și
în timp util pentru a preveni apariția neregulilor sau includerea
acestora în solicitările de plată.
Începând din 2010, Comisia efectuează audituri specifice privind
verificările de gestiune ale programelor care prezintă un grad ridicat de
risc în cazul cărora a constatat că este posibil ca unele deficiențe să
rămână nedetectate sau să nu fie detectate la timp de către autoritatea
de audit a programului. Rezultatele acestor audituri efectuate până în
2016 sunt prezentate în rapoartele anuale de activitate pe 2016 ale
DG Politică Regională și Urbană și DG Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Incluziune (a se vedea paginile 61-64 și, respectiv,
65 și 66).
În cadrul perioadei de programare 2014-2020, verificările și
controalele de gestiune (inclusiv verificările la fața locului) trebuie să
fie efectuate la timp pentru prezentarea către Comisie a certificării
conturilor anuale ale programului, transmiterea declarațiilor de gestiune
și calcularea nivelurilor reziduale de eroare fiabile în conturi în urma
tuturor corecțiilor efectuate de la sfârșitul exercițiului contabil. Comisia
a transmis statelor membre orientări actualizate bazate pe învățămintele desprinse din perioada de programare anterioară, care,
împreună cu cerința utilizării opțiunilor simplificate în materie de
costuri, ar trebui să contribuie la îmbunătățirea calității verificărilor de
gestiune.
Comisia consideră că aceste proceduri de control consolidate ar trebui să
conducă la reduceri de durată ale ratei de eroare, astfel cum au indicat
pachetele de asigurare primite în 2017.

(18)

Informații sub forma documentelor justificative, inclusiv verificări încrucișate standard, informații din baze de date și rezultatele
controalelor obligatorii.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

Utilizarea instrumentelor financiare care fac obiectul
gestiunii partajate în perioada de programare
2007-2013
6.20. În conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, termenul-limită pentru
eligibilitatea plăților pentru perioada 2007-2013 era 31 decembrie 2015. În luna aprilie 2015, Comisia a prezentat, în
orientările privind închiderea, propria sa interpretare a acestei
prevederi, potrivit căreia perioada de eligibilitate urma să curgă
până la 31 martie 2017 (19), dar fără să invite Consiliul și
Parlamentul European să modifice în consecință regulamentul.
6.21. Așa cum a afirmat în ultimele sale două rapoarte
anuale (20), Curtea este de părere că această interpretare privind
perioada de eligibilitate nu respectă ierarhia normelor, conform
căreia o dispoziție legală poate fi modificată numai printr-un act
legislativ cu valoare juridică egală sau mai mare. În consecință,
Curtea consideră că toate plățile efectuate sau garanțiile furnizate
către destinatari finali din instrumente financiare după data de
31 decembrie 2015 sunt în afara perioadei de eligibilitate
definite la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul
nr. 1083/2006. După estimările Curții, valoarea plăților
efectuate sau a garanțiilor furnizate către destinatari finali
începând cu 31 decembrie 2015 se ridică la 2,5 miliarde de
euro.

(19)
(20)

Decizia C(2015) 2771 a Comisiei.
A se vedea punctul 6.52 din Raportul anual pe 2014 și
punctul 6.45 din Raportul anual pe 2015.

6.20 și 6.21. Comisia consideră că modificările introduse în
orientările sale privind închiderea intră sub incidența articolului 78
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, astfel cum a fost
modificat; prin urmare, acestea nu necesită o modificare a actului
legislativ.
Comisia și-a exprimat poziția cu privire la această observație în
răspunsurile sale la rapoartele anuale ale CCE pentru anii 2014 și
2015. Comisia a acționat în conformitate cu recomandările
Consiliului European din decembrie 2014, în cadrul marjei oferite
de cadrul de reglementare existent. Prin urmare, Comisia consideră că
plățile efectuate către beneficiarii finali până la sfârșitul lunii martie
2017 se încadrează în perioada de eligibilitate prevăzută. Comisia va
verifica sumele corespunzătoare raportate de statele membre la închidere
și va confirma cifrele în cauză în raportul său care urmează să fie emis
până în octombrie 2017.
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Contribuțiile au fost insuficient utilizate, iar instrumentele nu și-au
valorificat pe deplin potențialul

6.22. Capitalul cumulat de dotare era, în 2015, de aproximativ 16,9 miliarde de euro (21). Caseta 6.3 ilustrează măsura în
care a fost plătită această sumă până în prezent.
Caseta 6.3 – Ratele de plată cumulate pentru perioada 2011-2015 în cadrul FEDR și al FSE
(în miliarde de euro)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului de implementare al Comisiei.

(21)

Comisia Europeană, Summary of data on the progress made in
financing and implementing financial instruments reported by the
managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation
(EC) No 1083/2006, situation as at 31 December 2015 [Sinteza
datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește
finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare,
transmise de autoritățile de management în conformitate cu
articolul 67 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 – situația la 31 decembrie 2015], EGESIF 160011-00, 20 septembrie 2016. Cifrele pentru 2016 vor fi
publicate până la 1 octombrie 2017.
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6.23. Până la 31 decembrie 2015, fuseseră utilizate numai
75 % din totalul fondurilor disponibile în cadrul instrumentelor
financiare aferente FEDR și FSE. După cum s-a semnalat deja în
raportul Curții de anul trecut (22), acest nivel scăzut indică faptul
că mai multe state membre nu vor fi în măsură să utilizeze în
integralitate capitalul de dotare al instrumentelor lor financiare,
chiar dacă se prelungește perioada de eligibilitate. O rată de plată
mai mică de 100 % nu permite valorificarea pe deplin a
potențialului oferit de caracterul reînnoibil al instrumentelor
financiare (23), care constituie unul dintre principalele avantaje
ale acestora comparativ cu finanțările nerambursabile.

6.23 și 6.24. Comisia subliniază că rata medie de plată de 75 %
la sfârșitul anului 2015, o rată considerabil mai mare comparativ cu
57 % la sfârșitul anului 2014, reprezintă o situație foarte eterogenă de
la un stat membru la altul, în funcție de o serie de factori, printre care
criza financiară, experiența limitată în unele state membre și
demararea cu întârziere a anumitor instrumente pe durata întregii
perioade de programare. Ținând seama de ciclul de viață al
instrumentelor financiare, o creștere substanțială a ratelor de plată
este așteptată în continuare în cursul ultimului an de punere în aplicare,
iar o concluzie finală cu privire la ratele de plată poate fi formulată
numai la închidere.

6.24. Caseta 6.4 prezintă ratele de plată la data de
31 decembrie 2015 pentru instrumentele financiare din cadrul
politicii de coeziune. Ratele observate în patru state membre
(Spania, Italia, Țările de Jos și Slovacia) se situau în mod
semnificativ sub media UE de 75 %.

Comisia va prezenta un raport până la 1 octombrie 2017 privind
situația la momentul închiderii (sfârșitul lunii martie 2017), pe baza
datelor raportate de statele membre. Statele membre au obligația de a
deduce, la închidere, sumele rămase în cadrul instrumentelor financiare
care nu au fost pe deplin utilizate în conformitate cu articolul 78
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
În perioada de programare 2014-2020, plățile în tranșe către
instrumentele financiare, sub rezerva nivelului efectiv de plată către
destinatarii finali, va limita riscul de subutilizare a instrumentelor
financiare și de creare a unor fonduri de dotare restante pe parcursul
punerii în aplicare.

(22)
(23)

Punctul 6.42 din Raportul anual pe 2015.
Instrumentele financiare oferă statelor membre posibilitatea de „a
recicla” fondurile (de a le utiliza de mai multe ori) – cu alte
cuvinte, toate sumele returnate pentru investiții sau împrumuturi
acordate, inclusiv profiturile, sunt reinvestite în aceleași activități.
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Caseta 6.4 – Ratele de plată pentru instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune, situația la 31 decembrie 2015

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza notei de orientare a Comisiei EGESIF_16-0011-00, 20 septembrie 2016.
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Rapoarte incomplete sau inexacte întocmite de statele membre cu privire la
instrumentele financiare

6.25. Informațiile prezentate de Comisie privind implementarea instrumentelor financiare aferente FEDR și FSE se bazează
pe date primite direct de la statele membre. Începând din 2011,
Comisia a depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți
calitatea acestor date, dar, în unele cazuri, cifrele sunt în
continuare incomplete sau inexacte. Curtea a detectat, pentru
exercițiul examinat, inexactități în cazul a patru dintre cele
12 instrumente pe care le-a examinat. Aceste erori antrenează o
supraevaluare a performanței și, dacă nu sunt corectate, ar putea
avea drept efect creșterea artificială a sumei declarate a
cheltuielilor eligibile la închidere, în special în cazul fondurilor
de garantare.

6.25. La închidere, statele membre trebuie să certifice utilizarea
eficientă a fondurilor în legătură cu instrumentele financiare. Aceste
cheltuieli trebuie să fie verificate, în prealabil, de autoritățile de
management și de audit înainte de prezentarea pachetului de închidere.
Într-adevăr, pentru o serie de programe operaționale, autoritățile de
audit au subliniat limitările opiniilor lor de audit din cauza necesității
de a finaliza activitatea de audit în acest sens. Aceste activități de audit
în derulare acoperă, printre altele, plățile la nivelul beneficiarilor finali.
Prin urmare, Comisia nu va închide programele relevante până când nu
va obține o asigurare rezonabilă cu privire la sumele plătite efectiv și la
eligibilitatea acestora sau va aplica corecțiile financiare adecvate.

Rapoartele anuale de activitate publicate de Comisie
și alte aspecte legate de guvernanță
6.26. Curtea a examinat rapoartele anuale de activitate
pe 2016 ale DG REGIO și DG EMPL, împreună cu declarațiile
care însoțesc aceste rapoarte (24). În special, Curtea a verificat
coerența și exactitatea calculului realizat de Comisie cu privire la
sumele expuse riscului, precum și dacă nivelul de eroare era în
concordanță cu propria estimare a Curții.
6.27. Aceste rapoarte anuale de activitate nu oferă decât
informații provizorii cu privire la sumele expuse riscului și cu
privire la riscul rezidual (25), atât pentru închiderea perioadei 2007-2013, cât și pentru pachetul anual de documente
privind asigurarea elaborat pentru perioada 2014-2020.

6.27. În momentul în care au fost emise rapoartele anuale de
activitate pe 2016, direcțiile generale nu erau încă în măsură să
valideze informațiile cu privire la sumele expuse la risc și ratele de risc
rezidual, astfel cum au fost comunicate de autoritățile de audit. Aceasta
se datorează calendarului exercițiului de închidere (31 martie 2017) și
termenelor legale atât pentru prezentarea documentelor pentru perioada
2014-2020 referitoare la acceptarea conturilor (până la data de
1 martie), cât și pentru acceptarea conturilor de către Comisie (până la
31 mai 2017).
Cu toate acestea, Comisia a utilizat pe deplin toate informațiile
disponibile la momentul raportului anual de activitate pe 2016,
inclusiv datele raportate de autoritățile de audit, cu unele modificări
limitate.

(24)

(25)

Până la sfârșitul lunii aprilie a fiecărui an, fiecare direcție generală
elaborează un raport anual de activitate referitor la exercițiul
precedent, care este prezentat Parlamentului European și
Consiliului și care este apoi publicat. Raportul este însoțit de o
declarație din partea directorului general în care acesta precizează
dacă bugetul care se află sub responsabilitatea sa a fost executat
în conformitate cu legile și reglementările aplicabile – adică dacă
nivelul de neregularitate este inferior pragului de semnificație de
2 % stabilit de Comisie. Pentru programele operaționale care nu
îndeplinesc aceste condiții, directorul general poate exprima
rezerve integrale sau parțiale.
În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia folosește termenul
de „rată a riscului rezidual” atunci când se referă la închiderea
perioadei de programare 2007-2013 și termenul de „rată totală
de eroare reziduală” atunci când se referă la perioada de
programare 2014-2020. Aceste două rate sunt echivalente
conceptual, dar se aplică unor orizonturi diferite de timp. În
cadrul prezentului capitol, atunci când face referire la oricare
dintre aceste rate, Curtea folosește termenul de „rată reziduală”
(„rate reziduale”).
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

Asigurarea furnizată de Comisie pentru perioada de
programare 2007-2013
6.28. Deși termenul-limită pentru prezentarea documentației
de închidere aferente perioadei 2007-2013 era de 31 martie
2017 (26), Comisia avea drept termen, pentru evaluarea
documentației respective, data de 31 august 2017, acest termen
putând fi prelungit, în cazul în care Comisia identifica probleme
semnificative în cursul evaluării sale. Comisia va comunica
rezultatele evaluării sale cu privire la ratele reziduale prezentate
de autoritățile de audit în rapoartele sale anuale de activitate
pe 2017 (în luna aprilie 2018).
6.29. Comisia poate închide un program doar odată ce rata
reziduală, după scăderea tuturor corecțiilor financiare, coboară
sub nivelul de 2 % (27). Într-un raport special publicat recent cu
privire la pregătirea închiderii programelor aferente perioadei 2007-2013 (28), Curtea a observat că Comisia luase măsurile
adecvate astfel încât să li se permită statelor membre să își
închidă programele operaționale din domeniul coeziunii. Într-un
alt raport special privind corecțiile financiare aplicate de
Comisie în domeniul coeziunii în perioada de programare 20072013 (29), Curtea a constatat, de asemenea, că Comisia utilizase
în mod eficace măsurile pe care le avea la dispoziție pentru a
proteja bugetul UE de cheltuieli neconforme cu reglementările.

(26)
(27)
(28)
(29)

Cu excepția Croației, pentru care termenul este 31 martie 2018.
Anexa VI la orientările privind încheierea programelor operaționale, Decizia C(2015) 2771 a Comisiei.
Raportul special nr. 36/2016: „O evaluare a mecanismelor de
închidere a programelor derulate în sectoarele coeziunii și
dezvoltării rurale în perioada 2007-2013”.
Raportul special nr. 4/2017: „Protejarea bugetului UE de
cheltuieli neconforme cu reglementările: în perioada 20072013, Comisia a recurs în mai mare măsură la măsuri preventive
și la corecții financiare în cadrul politicii de coeziune”.

6.28. Comisia efectuează, în prezent, o evaluare detaliată a
documentelor de închidere privind programele depuse de statele
membre, care va fi finalizată până la termenul-limită prevăzut, și
anume 31 august 2017. Rezultatele acestui exercițiu vor fi raportate în
raportul anual de activitate pentru 2017.
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Asigurarea furnizată de Comisie pentru perioada de
programare 2014-2020
Observații privind debutul perioadei de programare 2014-2020

6.30. La trei ani de la începerea perioadei 2014-2020, statele
membre nu au desemnat decât în proporție de 77 % autoritățile
de management al programelor care vor fi responsabile de
fondurile politicii de coeziune (30). Până la data de 1 martie
2017, cheltuielile prezentate Comisiei în conturi finale nu
reprezentau decât 0,7 % din bugetul alocat pentru întreaga
perioadă de programare. La jumătatea anului 2017, întârzierile
existente în execuția bugetului erau mai mari decât cele care
fuseseră înregistrate într-un stadiu similar în perioada 20072013 (31).

6.30. Un procent de 77 % din autoritățile desemnate ale
programelor sunt responsabile pentru 88 % din totalul alocărilor în
cadrul politicii de coeziune. Comisia constată că desemnarea este o
responsabilitate a statelor membre. Comisia a încurajat în mod repetat
statele membre cu mai multe ocazii (în cadrul reuniunilor și prin
comunicări scrise) să accelereze acest proces – asigurând în același timp
respectarea deplină a criteriilor privind desemnarea definite în
regulament – și a oferit clarificări și asistență atunci când a fost
necesar.
Acest lucru nu s-a concretizat încă în cereri de plată din partea statelor
membre la niveluri similare celor din perioada 2007-2013, însă, în
prezent, există toate condițiile pentru absorbția pe teren. Rata de
absorbție la sfârșitul anului 2016 este, per ansamblu, de 3,7 % pentru
proiectele FEDR/FC și de 3,3 % pentru proiectele FSE/YEI, ceea ce
reflectă o oarecare îmbunătățire în comparație cu cifrele disponibile la
jumătatea anului 2016 pe baza conturilor primite până la 1 martie
2017.
Cu toate acestea, Comisia subliniază că, în acești primi ani de punere în
aplicare, selecția proiectelor care urmează să fie cofinanțate reprezintă
un pas esențial în vederea punerii în aplicare cu succes a politicii de
coeziune. În acest sens, în 2016, Comisia constată că ritmul de selecție
a proiectelor s-a accelerat cu o rată globală de selecție de 26 % pentru
proiecte aferente FEDR/FC și de 32 % pentru proiectele aferente
FSE/YEI, astfel cum au fost raportate de statele membre. Aceste cifre
sunt similare aceluiași moment din perioada de programare 20072013.

Noul model de asigurare al Comisiei pentru cheltuielile din domeniul
coeziunii

6.31. Statele membre prezintă un pachet de documente
privind asigurarea, care includ conturile după certificarea lor de
către autoritățile de certificare. Prin acest pachet, statele membre
confirmă eficacitatea sistemelor de gestiune și de control intern
aferente unui program operațional și legalitatea și regularitatea
cheltuielilor certificate și prezintă ratele reziduale calculate de
autoritățile de audit. Aceste rate reziduale iau în calcul corecțiile
financiare aplicate și înregistrate în conturi pentru a atenua
riscurile identificate în urma auditurilor privind operațiunile.

(30)
(31)

FEDR, Fondul de coeziune și FSE/Inițiativa privind ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor.
Curtea a evocat problema întârzierilor în Raportul său special
nr. 2/2017: „Negocierea de către Comisie a acordurilor de
parteneriat și a programelor din domeniul coeziunii pentru
perioada 2014-2020”.
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6.32. Comisia are ca termen data de 31 mai pentru a accepta
sau a respinge conturile și trebuie să achite soldul final în termen
de o lună. Până la acceptarea conturilor, ea își concentrează
eforturile în principal pe controalele administrative cu privire la
exhaustivitate și exactitate. Comisia nu examinează aspectele
privind legalitatea și regularitatea în această etapă, dar poate
lansa ulterior audituri privind legalitatea și regularitatea în
statele membre cu scopul de a examina activitățile autorităților
de audit (32). Prin urmare, concluziile sale privind legalitatea și
regularitatea vor fi prezentate în rapoartele anuale de activitate
pentru anul n+1.

6.32. Comisia continuă să efectueze o analiză documentară
aprofundată a tuturor documentelor primite în cadrul pachetelor de
asigurare; în special, ratele de eroare raportate, riscurile reziduale și
avizele de audit emise de autoritățile de audit. În conformitate cu
strategia unică de audit pusă în aplicare de direcțiile generale în cauză,
această muncă de birou este completată de audituri de conformitate
bazate pe riscuri. Obiectivul principal este de a obține, prin intermediul
revizuirii activității autorităților de audit după acceptarea conturilor, o
asigurare rezonabilă că deficiențe grave în sistemul de gestionare și
control nu rămân nedetectate, neraportate și, prin urmare, necorectate.

Observații privind informațiile furnizate în rapoartele anuale de activitate
pentru perioada 2014-2020

6.33. Pentru perioada 2014-2020, 18 state membre au
prezentat conturi de cheltuieli în legătură cu 71 dintre cele
419 programe operaționale aprobate (33) și pentru o sumă totală
de 3,3 miliarde de euro (34). Până la termenul-limită de 31 mai
2017 stabilit în reglementări, Comisia a acceptat conturile
pentru 69 de programe (35). Ca și în cazul declarației de
închidere pentru perioada anterioară (a se vedea punctul 6.29),
acceptarea din punct de vedere administrativ a conturilor a avut
loc după adoptarea rapoartelor anuale de activitate. În plus,
Comisia a început abia în iunie 2017 verificarea legalității și a
regularității celor 71 de programe operaționale. Prin urmare,
rezultatele nu vor fi comunicate înainte de publicarea
rapoartelor anuale de activitate pe 2017, și anume în iunie 2018.

6.33. În conformitate cu noul cadru pentru perioada de programare
2014-2020, Comisia își va completa evaluarea documentară a ratelor
de eroare raportate de autoritățile de audit cu audituri la fața locului
bazate pe riscuri. Înainte de a confirma fiabilitatea datelor raportate în
rapoartele anuale de activitate ulterioare, Comisia va fi, de asemenea, în
măsură să țină seama de observațiile pe care CCE le-ar putea raporta în
această etapă. Acest lucru va permite ameliorarea calității datelor
furnizate pentru descărcarea de gestiune a autorităților în rapoartele
anuale de activitate respective.

6.34. Curtea a identificat un număr de riscuri de ordin
metodologic care ar trebui să fie abordate pentru a se asigura
transparența și fiabilitatea ratelor reziduale raportate:

6.34.

— Perioada de raportare acoperită de rapoartele anuale de
activitate este diferită de cea acoperită de conturile anuale
prezentate de statele membre. Direcțiile generale au
obligația de a raporta cu privire la execuția plăților pentru
anul calendaristic n, în timp ce statele membre raportează
cu privire la cheltuielile declarate Comisiei pentru exercițiul
financiar cuprins între luna iulie a anului n-1 și luna iunie a
anului n. Aceasta înseamnă că asigurarea furnizată de
Comisie va acoperi o perioadă diferită (an calendaristic) de
perioada utilizată de autoritățile statelor membre (exercițiu
financiar). În consecință, fiecare raport anual de activitate ar
trebui să comunice în mod clar rezultatele evaluării
complete realizate de Comisie cu privire la conturile
prezentate inițial în raportul anual de activitate aferent
exercițiului anterior.

— Comisia utilizează toate informațiile disponibile la momentul
elaborării raportului anual de activitate, astfel cum se întâmplă de
mai mulți ani.

(32)
(33)
(34)
(35)

Articolul 139 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
În rândul acestora se numără 391 de programe operaționale
pentru fondurile ESI și 28 de programe operaționale pentru
FEAD.
Această sumă include 0,7 miliarde de euro reprezentând capitalul
de dotare pus la dispoziție în avans pentru instrumente
financiare.
În rândul acestora se numără 61 de programe operaționale
pentru fondurile ESI și 8 programe operaționale pentru FEAD.

Comisia subliniază că regulamentul pentru perioada de
programare 2014-2020 și intervalul de timp prevăzut pentru
pachetul de asigurare permite o mai bună aliniere a perioadelor de
raportare cu autoritățile responsabile de programe, comparativ cu
perioada de programare 2007-2013. Directorul general trebuie
să ofere o asigurare cu privire la cheltuieli în cursul anului
calendaristic prin luarea în considerare a asigurării furnizate de
autoritatea responsabilă de program în pachetul său de asigurare
și a reținerii de 10 % pentru fiecare plată intermediară. Comisia
este de acord să prezinte, în raportul anual de activitate, rezultatul
acestei evaluări complete cu privire la legalitatea și regularitatea
din cadrul pachetelor de asigurare prezentate de statele membre în
anul anterior (a se vedea răspunsul Comisiei la punctul 6.33).
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— În conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), statele membre
trebuie să excludă din conturile lor eventualele sume care
au fost incluse anterior într-o cerere de plată, dar care fac
obiectul unei evaluări în curs a legalității și a regularității.
Orice parte din sumele respective care se dovedește ulterior
a fi legală și regulamentară poate fi inclusă într-o cerere de
plată viitoare. Curtea a identificat un caz în care autoritatea
de audit a inclus sume de acest tip în calculul ratelor
reziduale. Comisia ar trebui să reamintească din nou
autorităților de audit că sumele vizate de articolul 137
alineatul (2) trebuie să fie reperate în mod clar și trebuie să
fie excluse din calculul ratelor reziduale.

— Într-adevăr, Comisia a clarificat pentru autoritățile de audit, în
nota orientativă privind raportul anual de control și opinia de
audit (1), criteriile pentru calcularea corecției financiare în cadrul
calculului ratei riscului rezidual. Astfel cum observă Curtea,
factorul decisiv îl reprezintă faptul dacă corecția financiară vizează
să reducă riscul identificat de autoritățile de audit în urma
auditului operațiunilor (a se vedea observațiile CCE la
punctul 6.32).

— Formularele de raportare pentru conturi nu includ o
secțiune detaliată pentru diferitele retrageri și pentru
sumele vizate de articolul 137 alineatul (2). Chiar dacă se
furnizează cifre agregate, doar informațiile detaliate la
nivelul operațiunilor pot garanta existența unei piste de
audit adecvate pentru acceptarea conturilor. Punerea la
dispoziție a unor astfel de informații în mod direct în
sistemul de raportare comun ar spori transparența și ar face
posibile verificările necesare.

— Sumele care fac obiectul unei evaluări în curs urmează să fie
publicate la nivel global în apendicele 8 al conturilor împreună cu
o explicație din partea autorității de certificare, fiind necesar ca
autoritatea de audit să verifice aceste explicații și potențialele
discrepanțe.

Sumele care fac obiectul unei evaluări în curs în conformitate cu
dispozițiile articolului 137 alineatul (2) care au fost deduse din
conturi oferă noi garanții că toate cheltuielile certificate în
conturile anuale sunt legale și conforme și nu ar trebui să aibă un
impact asupra calculării ratei riscului rezidual de către autoritățile
de audit. În consecință, Comisia va clarifica mai bine orientările
sale către statele membre.

Autoritatea de certificare trebuie să păstreze evidențe contabile
complete și detaliate în sistemul de monitorizare a programului
pentru deplasările individuale și modificările efectuate între
cererile intermediare de plată și sumele declarate în conturile
anuale pentru a monitoriza posibilitatea oferită de articolul 137
alineatul (2) cu privire la o declarare ulterioară a acestor sume.
Astfel de sume, în cazul în care ulterior se constată că sunt legale
și conforme și sunt introduse în cererile de plată în anii următori,
vor fi supuse aceluiași mecanism de verificare și control ca orice
alte cheltuieli noi.

(1)

EGESIF_15-0002-03 din 9.10.2015.
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Sunt necesare clarificări în ceea ce privește definirea populației care face
obiectul auditului în cazul instrumentelor financiare și al avansurilor
acordate în contul ajutoarelor de stat

6.35. Comisia ar trebui să clarifice normele care reglementează modul în care autoritățile de audit ale statelor membre
definesc populația care urmează să facă obiectul auditului în
cazul instrumentelor financiare (36). Plățile către un instrument
încep să fie efectuate de îndată ce se constituie structura juridică
a acestuia și sunt incluse în cereri de plată intermediară prezentate
Comisiei (37). Conform regulamentului, categoria cheltuielilor
eligibile se limitează la plățile efectuate către destinatarii finali, la
resursele angajate pentru contracte de garantare și la rambursarea costurilor și a comisioanelor de gestiune (38). Dacă se
consideră că populația care trebuie să facă obiectul auditului este
mai degrabă capitalul inițial de dotare decât cheltuielile eligibile
prezentate în conturile anuale, se produce astfel o subestimare a
ratei reziduale. Aceeași problemă afectează avansurile vărsate
sub formă de ajutor de stat.

6.35. Comisia se angajează să colaboreze cu autoritățile de audit și
CCE pentru a asigura faptul că se aplică o înțelegere comună în ceea ce
privește ratele de eroare care urmează să fie raportate. În special, pentru
a dispune de o evaluare calitativă a ratei de eroare, Comisia a încurajat
autoritățile de audit să utilizeze opțiunea de reglementare pentru a
stabili straturi specifice pentru instrumentele financiare [articolul 28
alineatul (10) din Actul delegat nr. 480/2014]. În acest sens, vor fi
furnizate orientări suplimentare autorităților de audit.
Articolul 127 din Regulamentul privind dispozițiile comune aplicabil
perioadei 2014-2020 stabilește că auditurile se efectuează pe un
eșantion adecvat de operațiuni, pe baza cheltuielilor declarate.
Comisia subliniază că plățile aferente instrumentelor financiare în
perioada 2014-2020 vor fi făcute în tranșe, sub rezerva obligațiilor de
reglementare în ceea ce privește utilizarea efectivă a plății anterioare
care vor trebui să fie incluse în domeniul de aplicare a auditurilor
operațiunilor efectuate de autoritățile de audit. În ceea ce privește prima
tranșă, autoritățile de audit trebuie să verifice dacă cerințele aplicabile
(achiziții publice, evaluarea ex ante) sunt respectate și erorile constatate
au un impact asupra ratei de eroare.
În ceea ce privește avansurile din ajutoarele de stat, astfel cum s-a
întâmplat deja pentru închiderea perioadei 2007-2013, Comisia va
clarifica pentru autoritățile de audit faptul că acestea trebuie să
efectueze activități de audit (și anume, audituri de sistem) pentru a
confirma că autoritățile de management au instituit un sistem care
garantează faptul că avansurile sunt justificate corespunzător în
termenul prevăzut.

(36)
(37)
(38)

A se vedea, de asemenea, punctele 6.60-6.63 din Raportul anual
pe 2015.
Articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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Consecvența dintre informațiile din rapoartele anuale de
activitate și constatările Curții
6.36. Caseta 6.5 prezintă o sinteză a informațiilor furnizate
în rapoartele anuale de activitate pentru perioada de programare 2007-2013.
Caseta 6.5 – Trecere în revistă a informațiilor comunicate în rapoartele anuale de activitate pentru perioada 2007-2013

(în miliarde de euro)

Activitate

Perioada de programare
2007-2013

Fond

Total
cheltuieli
relevante

Cheltuieli
relevante în
exercițiul
2016

Programe
operaționale

Rata de
eroare
pentru 2016
Min.

Riscul
rezidual

Numărul
rezervelor

Max.

FEDR/Fondul
de coeziune

254,5

26,2

322

2,2 %

4,2 %

0,4 %

66

FSE

70,2

6,4

118

3,9 %

4,3 %

0,7 %

23

Total

324,7

32,6

440

2,6 %

4,2 %

0,5 %

89

Sursa: rapoartele anuale de activitate pe 2016 ale DG REGIO și DG EMPL.

6.37. Nivelul de eroare estimat de Curte este mai ridicat decât
ratele de eroare pe care le-a prezentat Comisia în rapoartele sale
anuale de activitate pe baza rezultatelor raportate de autoritățile
de audit. Aceste două seturi de niveluri de eroare nu sunt însă pe
deplin comparabile, în principal deoarece:
— ratele reziduale indicate în rapoartele anuale de activitate nu
se referă la aceeași perioadă ca nivelurile de eroare
comunicate de Curte (39);
— ratele reziduale calculate de Comisie sunt multianuale și iau
în considerare toate corecțiile financiare puse în aplicare la
nivelul Uniunii și la nivel național;
— rezultatele Curții au la bază un eșantion de operațiuni de la
nivelul de ansamblu al UE, eșantion care este reprezentativ
din punct de vedere statistic, în timp ce autoritățile de audit,
chiar dacă aplică, în general, metode de eșantionare
statistică, pot audita operațiuni și pe baza unor eșantioane
nestatistice.

(39)

Ratele de eroare raportate de autoritățile de audit pentru
exercițiul n se referă la cheltuielile certificate Comisiei în
exercițiul n-1. Nivelurile de eroare calculate de Curte pentru
exercițiul n au în vedere cheltuielile plătite de Comisie în cursul
exercițiului n.

6.37. Comisia subliniază că evaluarea fiabilității ratelor de eroare
raportate de statele membre în fiecare an se bazează pe o analiză
documentară aprofundată a tuturor informațiilor disponibile, completată de misiuni de informare la fața locului bazate pe riscuri, luând,
de asemenea, în considerare evaluarea globală a fiabilității activității
autorităților de audit. După caz, Comisia solicită și obține de la
autoritățile de audit toate informațiile suplimentare cerute. A se vedea,
de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 6.27.
Comisia consideră că, în ceea ce privește raportul anual pentru 2016,
astfel cum a fost cazul în cursul ultimilor șase ani consecutivi pentru
DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și al
ultimilor cinci ani consecutivi pentru DG Politică Regională și Urbană
anteriori prezentului raport anual, rezultatul evaluării Comisiei este în
concordanță cu ratele de eroare calculate de CCE (a se vedea paginile 75
și 64 din respectivele rapoarte anuale de activitate).
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CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
6.38. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de
eroare din cadrul cheltuielilor aferente subrubricii „Coeziune
economică, socială și teritorială” era semnificativ.
6.39. Pentru această subrubrică din CFM, testele efectuate de
Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat
de 4,8 % (a se vedea anexa 6.1).

6.38 și 6.39. Comisia constată că nivelul estimat de eroare
prezentat de CCE s-a îmbunătățit de-a lungul anilor și este în
concordanță cu ratele de eroare raportate în rapoartele anuale de
activitate ale serviciilor pertinente ale Comisiei.
În 2016, Comisia a continuat să își concentreze auditurile și acțiunile
asupra programelor/statelor membre care au prezentat cele mai mari
riscuri în vederea pregătirii închiderii și să pună în aplicare măsuri
corective, atunci când a fost necesar, prin intermediul unei politici stricte
de întreruperi și suspendări ale plăților. Aceasta aplică o analiză și
proceduri stricte la închidere pentru a exclude orice risc rezidual
semnificativ de cheltuieli nejustificate.
Comisia observă, de asemenea, că, având în vedere caracterul
multianual al sistemelor de gestionare și control din cadrul perioadei
de programare 2007-2013 pentru politica de coeziune, erorile pot fi
corectate până la închidere, astfel cum se arată în secțiunea 2.1.3 din
respectivele rapoarte anuale de activitate pe 2016 ale DG Politică
Regională și Urbană și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale
și Incluziune.
Pentru a aborda ratele de eroare semnificativă raportate de CCE în
cadrul politicii de coeziune, printre cerințele mai stricte privind
legalitatea și regularitatea și responsabilitatea autorităților programelor
în cadrul perioadei de programare 2014-2020 se numără introducerea
conturilor anuale care trebuie să fie lipsite de nereguli semnificative și o
consolidare a capacității de corecție a Comisiei prin posibilitatea de a
aplica corecții financiare nete în anumite condiții.
Aceste cerințe vor constitui stimulente importante pentru ca statele
membre să detecteze, să raporteze și să corecteze neregulile grave înainte
de a prezenta Comisiei certificarea conturilor anuale și ar trebui să
contribuie la o reducere de durată a ratelor de eroare raportate de
autoritățile de audit, astfel cum arată primele pachete de asigurare
primite în 2017.
Comisia face referire, de asemenea, la răspunsurile sale furnizate la
punctele 6.7 și 6.19.
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6.40. Anexa 6.4 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor 11 recomandări formulate în Raportul anual
pe 2013 (40). Dintre aceste recomandări, Comisia pusese în
aplicare integral opt recomandări, în timp ce două fuseseră puse
în aplicare în majoritatea privințelor și una nu a fost deloc
abordată.

6.40. Comisia observă că nu a acceptat recomandarea raportată la
acest punct ca fiind nepusă în aplicare.

Recomandări

6.41. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
— Recomandarea 1: să acorde o atenție deosebită, la
închiderea programelor aferente perioadei 2007-2013,
domeniilor în care există un risc mai ridicat de cheltuieli
neeligibile sau de prezentare a unor informații inexacte care
pot antrena o rambursare în exces. Comisia ar trebui, în
special, să urmărească:
(a) să se asigure că sumele eligibile raportate pentru
instrumentele financiare la închidere nu sunt crescute
în mod artificial ca urmare a supradeclarării sumelor
utilizate la nivelul destinatarilor finali. Acest risc este
mai ridicat în cazul fondurilor de garantare, pentru
care un coeficient al efectului multiplicator scăzut în
mod artificial ar determina o creștere nejustificată a
costurilor eligibile;
(b) să verifice că avansurile debursate sub formă de ajutor
de stat erau acoperite de cheltuieli reale la nivelul
proiectului, întrucât doar acestea pot constitui cheltuieli eligibile. Comisia ar trebui să se asigure că
autoritățile de management au efectuat verificări
suficiente pentru a se garanta existența unei piste de
audit adecvate pentru validarea și închiderea avansurilor și pentru scăderea sumelor nejustificate;
(c) să se asigure că, în cazul tuturor proiectelor majore,
există o decizie a Comisiei de aprobare a proiectului
care vine în sprijinul cheltuielilor, în caz contrar
cheltuielile declarate devenind neeligibile. Un risc
specific poate apărea atunci când proiectele de mare
anvergură sunt împărțite în loturi de valoare mai mică
aflată sub pragul pentru proiectele majore.

(40)

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a-i
permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.

Comisia acceptă această recomandare și ia deja în considerare, printre
altele, domeniile specifice evidențiate de Curte în ceea ce privește
instrumentele financiare, ajutoarele de stat și proiectele majore cu
ocazia revizuirii în curs de desfășurare a pachetelor de închidere pentru
perioada 2007-2013.
Comisia reamintește că este responsabilitatea statelor membre să
notifice Comisiei proiectele majore.
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— Recomandarea 2: să soluționeze, pentru perioada 20142020, problemele care pot afecta fiabilitatea calculării ratei
reziduale, prin introducerea unor controale stricte și prin
furnizarea unor orientări cu privire la:

C 322/189
RĂSPUNSURILE COMISIEI

Comisia acceptă această recomandare.

(a) populația care face obiectul auditului în cazul instrumentelor financiare și al avansurilor debursate sub
formă de ajutor de stat. Această populație ar trebui să
țină seama în mod corespunzător, în cazul instrumentelor financiare, de sumele utilizate la nivelul destinatarilor finali și, în cazul ajutoarelor de stat, de
cheltuielile efective realizate la nivel de proiect așa
cum sunt prezentate în conturi;

(a) Ținând cont de contextul descris în răspunsul său la punctul 6.36
și având în vedere dispozițiile Regulamentului privind cheltuielile
eligibile și populația de audit, Comisia se angajează să colaboreze
cu autoritățile de audit și CCE pentru a asigura faptul că se aplică
o înțelegere comună în ceea ce privește tratarea instrumentelor
financiare și a avansurilor din ajutoare de stat la nivelul
populației de audit și că urmează să fie efectuate activități de
audit corespunzătoare în vederea obținerii unei asigurări
rezonabile.

(b) gradul de acoperire al auditurilor în cazul instrumentelor financiare gestionate de grupul BEI. Comisia ar
trebui să se asigure că dispozițiile în materie de audit
sunt adecvate atât pentru nivelul intermediarilor
financiari, cât și pentru nivelul destinatarilor finali.
Aprobarea finală a modificărilor pe care Comisia le-a
propus a fi aduse bazei juridice existente prin Regulamentul „Omnibus” (41), precum și obligația de a efectua
auditul la nivelul statului membru ar putea juca un
rol-cheie în acest sens;

(b) Comisia a propus, în cadrul Regulamentului „Omnibus” pe care
l-a adoptat în septembrie 2016, modificarea articolului 40 din
Regulamentul privind dispozițiile comune.
Propunerea de modificare a articolul 40, care se aplică tuturor
instrumentelor financiare puse în aplicare de BEI și alte instituții
financiare internaționale (IFI), clarifică existența a două niveluri
de controale/audituri: (1) la nivelul BEI/IFI; (2) la nivelul
organismelor în cadrul jurisdicțiilor statelor membre.
Pentru primul nivel, Grupul BEI sau alte IFI vor furniza rapoarte
de control însoțite de un raport/aviz de audit anual emis de
auditorii desemnați în acordul de finanțare.
Pentru al doilea nivel, statele membre vor efectua verificările prin
intermediul autorităților de management și auditurile prin
intermediul autorităților de audit la nivelul intermediarilor
financiari, iar pentru autoritățile de audit, atunci când este
cazul, la nivelul destinatarilor finali în jurisdicția lor. Aceste
verificări și audituri, luând în considerare riscurile identificate, vor
viza punerea în aplicare a instrumentelor. Rezultatele verificărilor
și auditurilor vor completa rapoartele primite din partea Grupului
BEI/IFI.

(41)

Propunerea de regulament (CE) privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii, COM(2016) 605 final,
14.9.2016.
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(c) excluderea din calculul ratei reziduale comunicate de
statele membre a sumelor care fac obiectul unor
evaluări în curs menționate la articolul 137 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, întrucât includerea lor are drept efect subevaluarea ratei reziduale
și reduce transparența și fiabilitatea acestui indicator
esențial.

28.9.2017
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(c) Comisia consideră că a luat deja măsuri, dar este dispusă să
clarifice mai bine orientările sale actuale destinate statelor
membre.
Astfel cum s-a explicat în răspunsul Comisiei la punctul 6.34,
conform cadrului de reglementare 2014-2020, statele membre
au obligația de a exclude din conturile lor anumite sume care au
fost incluse anterior într-o cerere de plată, dar pentru care există o
evaluare în curs a legalității și regularității cheltuielilor respective.
Oricare sau toate aceste cheltuieli care se dovedesc ulterior a fi
legale și conforme pot fi incluse într-o cerere de plată viitoare.
Prin urmare, sumele care fac obiectul unei evaluări în curs în
conformitate cu dispozițiile articolului 137 alineatul (2) nu au
niciun impact asupra calculării ratei riscului rezidual. Comisia a
clarificat pentru autoritățile de audit, în Nota orientativă privind
raportul anual de control și opinia de audit (2), criteriile pentru
calcularea unei corecții financiare în cadrul ratei riscului rezidual.
Posibilitatea acordată de regulament de a include aceste sume care
fac obiectul unei evaluări în curs într-o cerere ulterioară de plată
intermediară în cazul în care acestea sunt considerate legale și
conforme nu este relevantă în scopul calculării ratei de eroare
reziduală și oferă garanții suplimentare că toate cheltuielile
certificate în conturile anuale sunt legale și conforme.

— Recomandarea 3: atunci când va reexamina concepția și
mecanismul de punere în aplicare a fondurilor ESI pentru
perioada de după 2020, să intensifice accentul pus pe
performanță în cadrul programelor și să simplifice
mecanismul de plăți, încurajând, după caz, adoptarea unor
măsuri suplimentare prin care să se realizeze o corelație
între nivelul plăților și performanță, în locul unei simple
rambursări a costurilor.

Comisia acceptă această recomandare, fiind complet de acord să ia în
considerare mecanisme alternative de proiectare și de punere în aplicare,
inclusiv cel recomandat de CCE, însă nu își poate asuma încă o poziție
detaliată privind propunerile sale pentru fondurile ESI de după 2020.
Aceasta observă, de asemenea, că modificarea propusă a Regulamentului privind dispozițiile comune prezentată și adoptată de Comisie la
sfârșitul anului 2016 (așa-numita propunere Omnibus), în cazul în
care este adoptată de alte instituții, ar permite deja, în anumite condiții,
să se renunțe la rambursarea costurilor în favoarea plăților bazate pe
performanța proiectelor.
Prezentarea de propuneri legislative în timp util pentru politica de
coeziune reprezintă o prioritate pentru Comisie. Cu toate acestea,
calendarul depinde de adoptarea propunerii de regulament privind
cadrul financiar multianual. Propunerea Comisiei referitoare la
pachetul legislativ privind politica de coeziune după 2020 va fi
prezentată ulterior.
Comisia va colabora îndeaproape cu colegiuitorii în vederea adoptării și
a intrării în vigoare în timp util a cadrului legislativ.

(2)

EGESIF_15-0002-03 din 9.10.2015.
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PARTEA 2 –
PROIECTELOR

EVALUAREA

PERFORMANȚEI

6.42. Principiul bunei gestiuni financiare în ceea ce privește
execuția bugetului UE presupune punerea accentului nu numai
pe respectarea normelor, ci și pe îndeplinirea obiectivelor
propuse (42).
6.43. În cursul ultimilor trei ani, pe lângă verificarea
conformității cu reglementările, Curtea a evaluat, în egală
măsură, performanța în cazul acelor proiecte examinate care
erau finalizate din punct de vedere fizic (43). Pentru exercițiul
vizat, dat fiind că perioada de eligibilitate s-a încheiat la
31 decembrie 2015, toate cele 168 de proiecte examinate (cu
excepția instrumentelor financiare) trebuiau să fi fost finalizate
până la momentul auditului Curții. Pentru toate aceste 168 de
proiecte, Curtea a evaluat:
— aspectele relevante din cadrul concepției sistemului de
evaluare a performanței (în special, dacă programele
operaționale dispuneau de indicatori de realizare și de
rezultat care prezentau relevanță pentru obiectivele lor și
dacă obiectivele în materie de realizări și de rezultate
specificate în documentația proiectelor (44) corespundeau
cu obiectivele stabilite în programul operațional pentru
fiecare axă prioritară);
— performanța proiectelor, și anume dacă acestea își îndepliniseră obiectivele și dacă atinseseră valorile-țintă stabilite
pentru fiecare indicator.

Concepția sistemului de evaluare a performanței
6.44. Pentru perioada de programare 2007-2013, beneficiarii erau obligați din punct de vedere juridic să definească
realizările și să raporteze cu privire la acestea. Pentru a evalua
contribuția unui proiect la obiectivele programului operațional,
statele membre aveau, de asemenea, posibilitatea de a defini
indicatori de rezultat care să realizeze corelația între rezultatele
proiectului și indicatorii corespunzători aferenți axei prioritare
din cadrul programului operațional.
6.45. Dispozițiile de reglementare pentru perioada 20142020 cuprind o serie de măsuri care, dacă vor fi puse în aplicare
în mod corespunzător, ar trebui să contribuie la evaluarea
performanței programelor. Un exemplu de astfel de măsuri este
introducerea obligației autorităților de audit de a examina
fiabilitatea datelor privind performanța (45). Un alt exemplu este
constituit de posibilitatea oferită Comisiei de a impune sancțiuni
dacă constată, în urma examinării sale a performanței, că
indicatorii financiari și cei de realizare pentru o axă prioritară
sunt net inferiori valorilor-țintă stabilite (46).

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

A se vedea punctul 10.10 din Raportul anual pe 2013.
A se vedea, de asemenea, punctele 6.80-6.86 din Raportul anual
pe 2014 și punctele 6.77-6.89 din Raportul anual pe 2015.
Cererile de finanțare a proiectelor, acordurile de finanțare,
contractele și/sau deciziile de cofinanțare.
Articolul 22 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.
Articolul 142 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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O treime din proiectele examinate erau acoperite de un sistem de
măsurare a performanței dotat cu indicatori de realizare și de
rezultat corelați cu obiectivele programelor operaționale
6.46. Curtea a constatat că, în cazul a 63 dintre cele 168 de
proiecte (38 %), exista un sistem de măsurare a performanței
care asigura o corelație între realizările și rezultatele proiectului
și obiectivele programului operațional.
6.47. În alte 101 cazuri (60 %), Curtea a identificat o serie de
deficiențe în modul în care autoritățile statelor membre
concepuseră sistemele lor de evaluare a performanței, atât la
nivelul programelor operaționale, cât și la nivelul proiectelor.
Printre cele mai frecvente deficiențe, se pot cita următoarele:

6.47. Deși cadrul legislativ pentru fondurile structurale pentru
perioada 2007-2013 nu a obligat autoritățile responsabile de
programe să definească indicatori de rezultat la nivel de proiect,
Comisia a încurajat acest lucru ori de câte ori a fost necesar.
Într-adevăr, unii indicatori de rezultat nu au putut fi măsurați în mod
semnificativ la nivelul unui singur proiect.

— în 70 de cazuri (42 % din totalul de 168), autoritățile nu
definiseră indicatori de rezultat sau nu stabiliseră valorițintă pentru a măsura performanța la nivelul proiectului ori
indicatorii de rezultat definiți nu erau în concordanță cu cei
din programul operațional. În aceste condiții, nu este
posibil să se stabilească dacă proiectele respective au avut o
contribuție la obiectivele generale ale programului (a se
vedea, de asemenea, punctul 6.55);
— în 13 cazuri, autoritățile clasificaseră în mod incorect
realizările ca rezultate sau invers, în programul operațional
și/sau în documentele de aprobare a proiectului;
— în 12 cazuri, indicatorii de realizare ai proiectului nu erau
în concordanță cu cei din programul operațional.
6.48. În ceea ce privește celelalte patru cazuri rămase
(2 %) (47), autoritățile nu dispuneau de un sistem de măsurare
a performanței care să definească și să evalueze realizările și
rezultatele la nivelul proiectului. În aceste patru cazuri, Curtea
nu a putut evalua performanța proiectelor.
6.49. Cu toate că nici regulamentele pentru perioada de
programare 2007-2013, nici cele pentru perioada 2014-2020
nu impun statelor membre obligația de a stabili indicatori de
rezultat la nivelul proiectelor, existau astfel de indicatori în cazul
a 90 (54 %) dintre cele 168 de proiecte examinate. Este o bună
practică pentru autoritățile de management și organismele
intermediare să definească, ori de câte ori este posibil, indicatori
de rezultat de acest tip, permițând astfel măsurarea contribuției
specifice aduse de un proiect la obiectivele axei prioritare
corespunzătoare.

(47)

Este vorba de patru proiecte din Irlanda.

6.49. Comisia constată că s-a înregistrat o îmbunătățire majoră
pentru 2014-2020, cu un sistem cuprinzător de indicatori obligatorii
de realizare și rezultat la nivelul programului. Atingerea obiectivelor
este măsurată printr-un indicator de rezultat (cu valori de referință, și
anume punctul de plecare, și un obiectiv). Programele vor măsura și vor
raporta în mod sistematic progresul indicatorilor de rezultat. În cadrul
unui program, sunt selectate proiecte care să asigure realizările și să
contribuie la rezultatele care trebuie atinse la nivelul programului.
Progresul acestora este măsurat cu ajutorul indicatorilor de realizare.
Aceștia sunt obligatorii, de asemenea.
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6.50. Curtea a identificat proiecte care nu aveau indicatori de
rezultat în 11 dintre cele 14 state membre din care au fost
selectate operațiunile cuprinse în eșantion (48). Totuși, acest tip
de proiecte a fost cel mai des întâlnit în Bulgaria, Spania și Italia
în cazul FEDR/Fondului de coeziune, precum și în Irlanda și
Spania în cazul FSE. În aceste țări, mai mult de jumătate din
proiectele finalizate examinate de Curte nu dispuneau de
indicatori de rezultat sau aveau stabiliți indicatori care nu erau
în concordanță cu cei din programul operațional.

Evaluarea performanței proiectelor
6.51. Rezultatele evaluării Curții cu privire la performanța
proiectelor sunt sintetizate în caseta 6.6.
Caseta 6.6 – Evaluarea performanței proiectelor

Numărul proiectelor în legătură cu care Curtea a evaluat:
Evaluarea performanței

Numărul proiectelor

atât indicatorii de
realizare, cât și cei de
rezultat

doar indicatorii de
realizare (nu au fost
definiți indicatori de
rezultat)

nici indicatori de
realizare, nici
indicatori de rezultat

proiecte nefuncționale

TOTALURI

90 (100 %)

70 (100 %)

4 (100 %)

4 (100 %)

168 (100 %)

—

care atinseseră integral indicatorii

43 (48 %)

54 (77 %)

97 (58 %)

—

care atinseseră parțial indicatorii

45 (50 %)

12 (17 %)

57 (34 %)

—

care nu își atinseseră indicatorii

2 (2 %)

4 (6 %)

—

care nu au putut fi evaluate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(48)

Programul operațional slovac și programul operațional de
cooperare teritorială europeană Grecia/Bulgaria erau singurele
două programe în care era asigurată consecvența între obiectivele
în materie de realizări și de rezultate stabilite pentru proiecte și
cele stabilite în programul operațional.

4 (100 %)

4 (100 %)

10 (6 %)

4 (2 %)
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88 dintre cele 90 de proiecte care aveau atât indicatori de
realizare, cât și indicatori de rezultat și-au atins, cel puțin
parțial, obiectivele
6.52. Dintre cele 90 de proiecte care dispuneau de un sistem
de măsurare a performanței pentru realizări și rezultate, 43
(48 %) își îndepliniseră integral obiectivele stabilite în materie de
realizări și de rezultate de către autoritățile de management.

6.52. Comisia constată că, în primul rând, autoritățile de
management au obligația de a asigura faptul că sunt selectate și
aprobate proiecte cu valoare adăugată la nivelul UE.

6.53. Alte 45 de proiecte (50 %) își îndepliniseră doar parțial
obiectivele în materie de realizări și de rezultate. Dintre acestea,
șapte au fost în cele din urmă fazate pe parcursul a două
perioade de programare (2007-2013 și 2014-2020). Aceste
proiecte erau implementate în cadrul a trei programe operaționale din trei state membre (Ungaria, Polonia și România).

6.53. Comisia remarcă faptul că sfârșitul perioadei de eligibilitate
nu coincide în mod necesar cu data-limită finală stabilită pentru
măsurarea tuturor indicatorilor de performanță.

6.54. În fine, două proiecte nu și-au atins niciunul dintre
obiective. În plus, patru proiecte erau „nefuncționale” conform
definiției din orientările privind închiderea (49). Autoritățile de
management au în mod explicit obligația de a semnala proiectele
„nefuncționale” în declarația de închidere aferentă unui program
operațional.

6.54. Comisia folosește toate măsurile posibile pe care le are la
dispoziție pentru a asigura o gestionare financiară viabilă și eficientă în
utilizarea fondurilor UE. În plus, performanța proiectelor finanțate prin
programe operaționale va fi evaluată doar în faza de încheiere a
programului.

În ceea ce privește indicatorii de realizare, evaluarea performanței
programelor a fost consolidată pentru perioada 2014-2020: astfel
cum se prevede în cadrul de reglementare pentru perioada 2014-2020
[articolul 22 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013], Comisia va avea posibilitatea de a suspenda plățile
intermediare sau de a impune corecții financiare statelor membre în
cazul unor rezultate mult mai slabe decât cele necesare pentru
îndeplinirea unei axe prioritare în cadrul unui program, respectiv, în
urma examinării performanței [articolul 22 alineatul (6) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] și la închidere [articolul 22
alineatul (7)].

66 dintre cele 70 de proiecte pentru care s-au definit și evaluat
doar indicatori de realizare și-au atins, cel puțin parțial,
obiectivele în materie de realizări
6.55. 54 dintre aceste 70 de proiecte (77 %) îndepliniseră
integral obiectivele în materie de realizări stabilite de autoritățile
de management, alte 12 proiecte (17 %) îndepliniseră parțial
obiectivele respective, iar restul de patru (6 %) nu îndepliniseră
niciunul dintre obiective.

(49)

Punctul 3.5 din anexa la Decizia Comisiei de modificare a
Deciziei C(2013) 1573 privind aprobarea orientărilor referitoare
la încheierea programelor operaționale, C(2015) 2771 final,
30.4.2015.

6.55. Comisia constată că, în primul rând, autoritățile de
management au obligația de a asigura faptul că sunt selectate și
aprobate proiecte cu valoare adăugată la nivelul UE.
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6.56. Doar o treime din proiectele examinate erau acoperite
de un sistem de măsurare a performanței dotat cu indicatori de
realizare și de rezultat corelați cu obiectivele programelor
operaționale. Majoritatea proiectelor și-au îndeplinit obiectivele
în materie de realizări cel puțin parțial. Cu toate acestea, în cazul
a 42 % din proiecte, nu a fost posibil să se identifice și să se
evalueze o contribuție specifică la obiectivele generale ale
programului, deoarece nu fuseseră definiți indicatori de rezultat
sau valori-țintă pentru aceștia la nivelul proiectului.

6.56. Deși cadrul legislativ pentru fondurile structurale pentru
perioada 2007-2013 nu a obligat autoritățile responsabile de
programe să definească indicatori de rezultat la nivel de proiect,
Comisia a încurajat acest lucru ori de câte ori a fost necesar.
Într-adevăr, unii indicatori de rezultat nu au putut fi măsurați în mod
semnificativ la nivelul unui singur proiect.

6.57. Atât definirea indicatorilor, cât și stabilirea unor valorițintă necesită o abordare strategică clară în logica de intervenție a
unui program operațional. Rezultatele auditurilor recente
efectuate de Curte, precum și avizul emis de aceasta cu privire
la revizuirea Regulamentului financiar (50) au evidențiat faptul că
există diferențe semnificative în ceea ce privește utilizarea
indicatorilor de realizare și, cu atât mai mult, a indicatorilor de
rezultat între domeniile de politică și chiar și între fondurile din
cadrul aceluiași domeniu de politică.

6.57. Comisia face trimitere la răspunsurile sale detaliate furnizate
în raportul special nr. 2/2017 al CCE.

Concluzie

(50)

A se vedea Raportul special nr. 2/2017: „Negocierea de către
Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor din
domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020” (punctele 149151); Avizul nr. 1/2017 referitor la propunerea de revizuire a
Regulamentului financiar (JO C 91, 23.3.2017) (punctele 147 și
148).
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ANEXA 6.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU SUBRUBRICA „COEZIUNE ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI
TERITORIALĂ”
2016

2015

180

223

4,8 %

5,2 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

7,4 %
2,2 %

PREZENTARE GENERALĂ A REZULTATELOR TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU FIECARE STAT MEMBRU

ANEXA 6.2

28.9.2017
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ANEXA 6.3
PREZENTARE GENERALĂ A ERORILOR CU UN IMPACT DE CEL PUȚIN 20 % PENTRU SUBRUBRICA „COEZIUNE ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ”
O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

Aplicând metodologia generală de audit descrisă în anexa 1.1,
Curtea a testat un eșantion reprezentativ de operațiuni pentru a
estima nivelul de neregularitate existent în cadrul populației
pentru această subrubrică din CFM. Erorile detectate de Curte în
urma acestor teste nu constituie o listă exhaustivă – nici de erori
individuale, nici de posibile tipuri de erori. Constatările
următoare referitoare la existența unor erori cu un impact de
cel puțin 20 % din valoarea operațiunii examinate sunt
prezentate cu titlu ilustrativ. Aceste erori au fost identificate în
cadrul unor operațiuni ale căror valori sunt cuprinse între
74 000 de euro și 10,3 milioane de euro, valoarea mediană fiind
de 0,9 milioane de euro (1).

Comisia ia notă de comentariul CCE din anexa 6.2 potrivit căruia
prezentarea generală a operațiunilor CCE nu este un indiciu al nivelului
de eroare prezent în diferitele state membre incluse în eșantion. Comisia
subliniază faptul că informații detaliate cu privire la rezultatele
auditurilor statelor membre și ale Comisiei sunt prezentate pentru
fiecare stat membru în rapoartele anuale de activitate și în anexele
tehnice la acestea prezentate de departamentele Comisiei care pun în
aplicare fondurile UE în cadrul gestiunii partajate.

Introducere

Exemple de erori

Cheltuieli neeligibile

Exemplul 1 – Mai multe încălcări ale normelor UE și naționale în materie de
eligibilitate

În cazul unui proiect de cercetare finanțat prin FEDR din Spania,
beneficiarul a încălcat mai multe norme UE și naționale în
materie de eligibilitate: în calculul costurilor indirecte s-au inclus în
mod incorect costuri directe și s-au declarat în vederea
cofinanțării TVA-ul recuperabil și o sumă eronată pentru un
salariu. În plus, anumite cheltuieli nu erau susținute cu
documente justificative.
Au fost constatate cazuri similare (cu eroare cuantificată de până
la 20 % sau mai mare) în alte trei proiecte din cadrul FEDR în
Spania.
Exemplul 2 – TVA recuperabil declarat ca fiind eligibil pentru cofinanțare
din partea UE

În Polonia, o autoritate locală care a primit finanțare din partea
Fondului de coeziune pentru un proiect de tramvai a declarat
TVA-ul ca fiind o cheltuială eligibilă. Cu toate acestea, TVA-ul
plătit pentru infrastructuri noi pentru a căror utilizare se vor
percepe taxe de la public este, de fapt, recuperabil și, prin
urmare, este neeligibil pentru cofinanțare.

(1)

Aceste erori reprezintă mai mult de trei sferturi din nivelul de
eroare global estimat pentru subrubrica „Coeziune economică,
socială și teritorială”.

Comisia va monitoriza cazurile identificate de CCE și va propune
acțiunile pe care le consideră necesare.
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Exemplul 3 – Necalcularea deficitului de finanțare în cazul proiectelor
generatoare de venituri și TVA neeligibil

Un beneficiar din Bulgaria a primit finanțare din partea FEDR
pentru achiziționarea de echipamente pe care le-a utilizat în
scopuri educaționale. Beneficiarul nu a ținut seama, la calculul
sumei aferente cheltuielilor eligibile, de veniturile generate de
serviciile furnizate publicului cu ajutorul echipamentelor în
cauză. Beneficiarul a declarat, de asemenea, sume care
reprezentau TVA recuperabil.
Exemplul 4 – Corecție financiară aplicată în mod greșit

Ca urmare a auditului Curții privind exercițiul 2014 (2), Comisia
a impus o corecție financiară de 25 % unui proiect finanțat prin
Fondul de coeziune în Malta. Cu toate acestea, în loc să certifice
mai întâi ansamblul cheltuielilor eligibile și apoi să aplice
corecția, autoritățile statului membru au certificat cheltuieli în
proporție de până la 75 % din bugetul inițial al proiectului.
Drept consecință, proporția necertificată a cheltuielilor aferente
proiectului, corespunzătoare unor cheltuieli care nu sunt vizate
de corecția financiară, nu va face, în principiu, obiectul unui
audit.
Exemplul 5 – Ore de stagiu nedocumentate și plată nejustificată a părții
bazate pe performanță din comisionul contractantului

În cazul unui proiect din cadrul FSE în Irlanda care viza să ofere
cursuri de formare pentru șomeri aflați în căutarea unui loc de
muncă, beneficiarul nu a fost în măsură să prezinte dovezi în
sprijinul orelor facturate pentru plasamentul profesional al
participanților, așa cum o cer normele naționale în materie de
eligibilitate. În legătură cu același proiect, autoritățile statului
membru au plătit partea bazată pe performanță din comisionul
contractantului pentru un curs de formare chiar dacă rezultatele
în materie de stagii se situau sub valoarea-țintă convenită.
Curtea a detectat erori legate de cheltuieli neeligibile (erori
cuantificate de până la 20 %) în Republica Cehă, Spania, Ungaria
și România, precum și în programul operațional privind
cooperarea teritorială europeană dintre Grecia și Bulgaria.
Exemplul 6 – Nerespectarea condițiilor pentru finanțările nerambursabile

În cazul unui proiect din cadrul FEDR din Spania, beneficiarul
nu a respectat cerința stipulată în cererea de propuneri de a fi
păstrate în regiune, pentru perioada stabilită, echipamentele
cofinanțate. Drept urmare, echipamentele respective nu sunt
eligibile pentru cofinanțare.

(2)

Caseta 6.1 exemplul (a) din Raportul anual pe 2014.

Comisia va solicita beneficiarului să prezinte un calcul al deficitului de
finanțare, inclusiv toate veniturile și costurile operaționale aferente, și
va concluziona în consecință.
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Proiecte neeligibile

Exemplul 7 – Beneficiar neeligibil

În cazul unui proiect din cadrul FEDR desfășurat în Republica
Cehă, cererea de propuneri stipula că erau eligibile numai
IMM-urile. Atunci când a verificat respectarea acestei cerințe,
autoritatea de management și-a bazat decizia pe declarația
beneficiarului și pe informațiile din sistemul său de monitorizare. Acestea erau insuficiente pentru a se asigura că beneficiarul
avea statutul corespunzător. Drept rezultat, s-a acordat finanțare
unui beneficiar care nu era IMM.
Exemplul 8 – Proiect parțial neeligibil

Axa prioritară 3 a unui program operațional din cadrul FSE din
Spania, ce vizează dezvoltarea capitalului uman, are trei
obiective specifice. Obiectivul relevant în cazul unui proiect
examinat din cadrul acestui program operațional era dezvoltarea
potențialului uman în domeniul cercetării și inovării. Autoritățile statului membru au declarat retroactiv în vederea cofinanțării salariile plătite personalului medical pentru stagii de
rezidențiat specializate în 2014. Chiar dacă aceste stagii aveau
o anumită legătură cu activități de cercetare, obiectivul lor
principal era pregătirea personalului medical de specialitate
pentru sistemul de sănătate spaniol. Prin urmare, este exagerat să
se considere întregul proiect ca fiind esențial consacrat
activităților de cercetare. În plus, conform legislației spaniole,
acest sistem de formare este oricum obligatoriu pentru medicii
specialiști. În consecință, o parte a proiectului era neeligibilă și
nu ar fi trebuit să fie declarată în vederea cofinanțării.
Curtea a identificat un caz similar într-un alt proiect FSE din
Spania.

Comisia consideră că formarea de profesioniști în domeniul serviciilor
de sănătate prin intermediul programului de studii postuniversitare
„EIR” (rezidenți interni în specializare) este eligibilă în cadrul axei
prioritare 3 „Creșterea și îmbunătățirea capitalului uman”, întrucât
aceasta contribuie la realizarea obiectivelor sale. Absolvirea unor astfel
de studii postuniversitare este o cerință legală în Spania pentru
efectuarea de cercetări clinice. În plus, autoritatea de management a
furnizat dovezi pentru un număr total de 99 de activități de cercetare
specifice pentru cei 20 de participanți incluși în eșantionul Curții,
inclusiv publicații științifice, participarea la programe de cercetare
competitive cu finanțare externă și includerea în grupuri de cercetare cu
înaltă calificare.
Prin urmare, Comisia consideră că respectivele cheltuieli certificate
îndeplinesc integral criteriile de eligibilitate.
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Încălcări ale normelor în materie de achiziții publice

Exemplul 9 – Recurgerea la o procedură secundară de atribuire în cadrul
unui contract-cadru

În cazul unui proiect din cadrul FEDR din Regatul Unit vizând
construcția unei pasarele, beneficiarul a recurs la un contractcadru pentru atribuirea lucrărilor. Soluția aleasă de beneficiar
pentru procedura secundară de atribuire nu a permis identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic. În plus, beneficiarul a aplicat incorect reducerile
propuse la tarife în timpul negocierii cu contractantul și a
atribuit lucrări suplimentare în mod direct aceluiași contractant.
Așadar, procedura nu a respectat principiul egalității de
tratament și principiul nediscriminării și s-a abătut de la
procedura prevăzută în contractul-cadru. Drept consecință,
contractul era ilegal, iar cheltuielile aferente erau neeligibile
pentru cofinanțare din partea UE.
Exemplul 10 – Modificare ilegală a unui contract

În cazul unui proiect finanțat prin Fondul de coeziune în
Ungaria (vizând extinderea unei stații de epurare a apelor uzate),
beneficiarul a modificat în mod substanțial contractul după
semnare, fără a relansa procedura de achiziții. Modificările de
acest gen încalcă normele privind achizițiile publice.
Exemplul 11 – Invitație de participare la procedura de achiziție adresată
unor operatori economici care nu îndeplineau condițiile

Dintre cele trei societăți invitate să participe la procedura de
achiziție în cazul unui proiect de formare lingvistică din Ungaria
finanțat prin FSE, doar una avea profilul adecvat pentru
furnizarea formării. Faptul că au fost invitați să participe doi
candidați care nu îndeplineau condițiile a avut drept efect
atribuirea directă a contractului fără o justificare valabilă.

C 322/201

R ( 1)

R ( 1)

Recomandarea 4 din capitolul 5: să analizeze motivele întârzierilor
constante înregistrate în plata de fonduri UE prin intermediul instrumentelor de inginerie financiară și să ia măsuri corective în consecință.

Recomandarea 5 din capitolul 5: să confirme, în raportul anual de
activitate al Direcției Generale Politică Regională și Urbană, că „rata de
eroare reziduală” calculată de Comisie se bazează pe informații exacte,
exhaustive și fiabile privind corecțiile financiare. În acest scop, ori de câte
ori consideră necesară această acțiune, Comisia ar trebui să solicite
autorităților de audit să certifice exactitatea datelor privind corecțiile
financiare pe care autoritățile de certificare le raportează pentru fiecare
program operațional în parte.

R

Recomandarea 2 din capitolul 5: să realizeze o evaluare a „controalelor de
nivel primar” care au fost efectuate în cursul perioadei de programare 2007-2013, în conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul financiar. În funcție de deficiențele identificate, Comisia ar trebui să
analizeze costurile și beneficiile posibilelor măsuri corective și să adopte
(sau să propună) măsuri adecvate (cum ar fi simplificarea dispozițiilor
aplicabile, îmbunătățirea sistemelor de control și redefinirea programului
sau a sistemelor de execuție).
R

R

Recomandarea 1 din capitolul 5: să solicite statelor membre să furnizeze,
în declarațiile conducerii pe care le prezintă [în conformitate cu articolul 59
alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar], o confirmare explicită cu
privire la eficacitatea controalelor de nivel primar efectuate de către
autoritățile de management și autoritățile de certificare.

Recomandarea 3 din capitolul 5: să analizeze motivele care stau la baza
numărului mare de cazuri de nerespectare a normelor UE aplicabile
ajutoarelor de stat.

Pusă în
aplicare
integral

Recomandarea Curții
Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Răspunsul Comisiei

RO

2013

Exercițiu

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

E = Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune; R = Direcția Generală Politică Regională și Urbană; X = evaluare comună pentru ambele direcții
generale
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(1)
(2)
(3)
(4)

X ( 1)

E

E (1)

Recomandarea 6 din capitolul 5 (și capitolul 6): să comunice în mod
consecvent, în raportul său anual de activitate, motivele pentru care nu
formulează rezerve (sau formulează rezerve cu un impact financiar mai
redus) în cazurile în care această situație este determinată de derogări de la
orientările aplicabile emise de Comisie sau de la strategiile de audit
aprobate.

Recomandarea 1 din capitolul 6: să monitorizeze, alături de statele
membre, deficiențele identificate de auditul tematic bazat pe o analiză a
riscurilor pe care DG EMPL l-a efectuat cu privire la verificările de gestiune.
Aceasta ar presupune consolidarea controalelor realizate în ceea ce privește
respectarea normelor privind achizițiile publice și alte surse relevante de
erori (costuri fără legătură cu proiectul sau fără valoare adăugată).

Recomandarea 2 din capitolul 6: să confirme, în rapoartele sale anuale de
activitate, că a efectuat controale adecvate pentru a se asigura că rata de
eroare reziduală se bazează pe informații exacte, complete și fiabile privind
corecțiile financiare. În acest scop, ori de câte ori consideră necesară
această acțiune, Comisia ar trebui să solicite autorităților de audit să
certifice exactitatea datelor privind corecțiile financiare pe care autoritățile
de certificare le raportează pentru fiecare program operațional în parte.

E (4)

Recomandarea 5 din capitolul 6: să se asigure, atunci când aprobă
programele operaționale pentru noua perioadă de programare, că statele
membre au luat în considerare toate posibilitățile de simplificare permise
de regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru
perioada 2014-2020.

Punerea în aplicare a recomandării ar trebui să fie continuată până la închidere.
Recomandare neacceptată de Comisie (a se vedea punctul 6.79 din Raportul anual pe 2014).
Nu s-a luat nicio măsură sistemică.
Noua perioadă de programare nu este încă suficient de avansată pentru a se putea evalua pe deplin punerea în aplicare.

E (3)

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare

Recomandarea 4 din capitolul 6: să se asigure că autoritățile naționale
responsabile de fondurile structurale soluționează problema declarării, în
cazul proiectelor finanțate de UE, a unor costuri de personal la tarife mai
ridicate în comparație cu proiectele finanțate cu fonduri naționale.

Recomandarea 3 din capitolul 6: să se asigure că articolele 78 și 130 din
Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada de programare 2014-2020 vor fi aplicate de așa manieră încât să se prevină acumularea
de prefinanțări în plus față de plata de prefinanțare inițială.
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E (2)
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INTRODUCERE
7.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
rubrica „Resurse naturale” din cadrul financiar multianual (CFM),
rubrică ce acoperă cheltuielile aferente Fondului european de
garantare agricolă (FEGA) („prima apreciere specifică” din cadrul
acestui capitol) și cheltuielile efectuate în domeniile dezvoltării
rurale, mediului, politicilor climatice și pescuitului („a doua
apreciere specifică” din acest capitol). Caseta 7.1 oferă o
imagine de ansamblu a principalelor activități și cheltuieli
efectuate pentru această rubrică în 2016.
Caseta 7.1 – Rubrica 2 din CFM – „Resurse naturale” – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
– plăți în avans (1)
+ plăți în avans validate și închise (1)

57,4
1,5
2,0

Total, populația auditată

57,9

(1)

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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7.2. Pe lângă constatările Curții cu privire la regularitate, acest
capitol prezintă, în cadrul unei secțiuni separate, rezultatele
obținute în urma examinării performanței unui eșantion de
proiecte din domeniul dezvoltării rurale și a noii scheme privind
plata pentru înverzire (a se vedea punctul 7.4).

Scurtă descriere a rubricii „Resurse naturale”
7.3. La baza cheltuielilor efectuate de UE pentru agricultură
se află politica agricolă comună (PAC). Gestiunea punerii în aplicare
a PAC este partajată între Comisia Europeană, în special Direcția
Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), și agențiile
de plăți din statele membre. Beneficiarii sunt plătiți, în principal,
prin intermediul a două fonduri (1): FEGA, prin care sunt
finanțate integral ajutorul direct și măsurile de intervenție pe piață ale
UE (2), și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR), prin care sunt cofinanțate programele de dezvoltare
rurală împreună cu statele membre.
7.4. FEGA (fondul căruia îi corespunde un procent de 77 %
din cheltuielile aferente rubricii „Resurse naturale”) pune la
dispoziție finanțare pentru o serie de scheme de ajutoare directe
(40,8 miliarde de euro în 2016) și pentru un număr de măsuri
de intervenție pe piețele agricole (3) (3,2 miliarde de euro
în 2016). Reforma PAC din 2013 (4) a introdus unele schimbări
semnificative la nivelul schemelor de ajutoare directe (a se vedea
punctele 7.15 și 7.16) și 2016, anul la care se referă prezentul
raport, a fost primul an în care plățile către beneficiarii finali
s-au efectuat (5) pe baza noilor norme în vigoare. Cele
patru scheme principale, care reprezintă 91 % din totalul plăților
de ajutor direct, sunt următoarele:
— două scheme legate de suprafață, prin care se furnizează
sprijin decuplat (6) pentru venit: „schema de plată de bază” –
17,8 miliarde de euro în 2016 (7) – și „schema de plată unică
pe suprafață” (SAPS – Single Area Payment Scheme) –
4 miliarde de euro în 2016;

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,
(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE)
nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
Cu excepția anumitor măsuri cofinanțate, cum ar fi măsurile de
promovare și programul de încurajare a consumului de fructe în
școli.
Care acoperă în special sprijinul pentru sectorul fructelor/le
gumelor și pentru sectorul vitivinicol, sprijinul pentru programul
de distribuire a laptelui și a fructelor în școli, precum și măsurile
axate pe regiunile ultraperiferice ale UE.
În 2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană
au ajuns la un acord cu privire la reforma PAC. Ulterior, au fost
adoptate mai multe texte legislative vizând punerea în aplicare
efectivă a reformei.
Pe baza cererilor de ajutor depuse în 2015 (anul de cerere 2015).
Plățile decuplate se acordă pentru toate terenurile agricole
eligibile, indiferent dacă acestea sunt utilizate pentru producție
sau nu.
Curtea este în curs de examinare a modului în care această
schemă este implementată, în vederea publicării unui raport
special pe această temă (a se vedea Programul de activitate
pe 2017 al Curții de Conturi Europene; http://eca.europa.eu).
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— plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și
mediu (cunoscută sub denumirea de „plata pentru
înverzire”), care s-a ridicat la 11,7 miliarde de euro în 2016;
— sprijinul cuplat, care se acordă pentru categorii specifice de
produse agricole (de exemplu, pentru carne de vită și
mânzat, pentru lapte sau pentru culturi proteice), produse
ce prezintă o importanță deosebită din diverse motive
economice, sociale sau legate de mediu și care se confruntă
cu anumite dificultăți (3,8 miliarde de euro în 2016).
7.5. FEADR (fondul căruia îi corespunde un procent de 21 %
din cheltuielile aferente rubricii „Resurse naturale”) cofinanțează
cheltuielile aferente dezvoltării rurale care sunt efectuate prin
intermediul programelor de dezvoltare rurală ale statelor
membre. Cheltuielile acoperă atât măsuri legate de suprafață (8),
cât și măsuri care nu sunt legate de suprafață (9). În 2016, în
cadrul FEADR s-au efectuat cheltuieli în valoare de 12,4 miliarde
de euro, din care 63 % vizau programe de dezvoltare rurală
aferente perioadei de programare 2014-2020 și 37 % vizau
programe anterioare.
7.6. Această rubrică din CFM include, de asemenea, politica
comună în domeniul pescuitului și o parte din cheltuielile
efectuate de UE pentru mediu și pentru acțiuni în domeniul
climatic (10) (2 % din cheltuielile aferente rubricii „Resurse
naturale”).

(8)

(9)

(10)

În cazul măsurilor legate de suprafață, cum ar fi plățile de
agromediu și plățile compensatorii acordate fermierilor din
zonele cu handicapuri naturale, plățile sunt acordate în funcție de
numărul de hectare.
Măsurile care nu sunt legate de suprafață sunt, de regulă, investiții
destinate, de exemplu, modernizării exploatațiilor agricole sau
constituirii unor servicii de bază pentru economia rurală și
pentru populația locală.
Alte cheltuieli ale UE în afara rubricii „Resurse naturale” din CFM
finanțează și ele acțiuni în domeniul mediului și în cel climatic.

7.5. În ceea ce privește procentul de 37 % din plățile efectuate în
legătură cu angajamentele asumate în cadrul programelor anterioare,
acesta include plățile realizate în ultimul trimestru legate de programele
din perioada 2007-2013, precum și plățile soldurilor. Din 92 de
programe de dezvoltare rurală aferente perioadei 2007-2013, 64 erau
deja închise în 2016, înregistrându-se o rată medie de implementare de
99,1 % și o plată globală a soldurilor de 2,7 miliarde de euro.
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Sfera și abordarea auditului
7.7. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, pentru exercițiul 2016, următoarele:
(a) două eșantioane, unul format din 217 operațiuni aferente
FEGA și celălalt format din 163 de operațiuni din
domeniile dezvoltării rurale, mediului, politicilor climatice
și pescuitului, astfel cum se indică la punctul 7 din
anexa 1.1. Ambele eșantioane au fost astfel constituite
încât să fie reprezentative pentru gama de cheltuieli
acoperite de această rubrică din cadrul CFM pentru fiecare
dintre cele două aprecieri specifice (11). Eșantionul pentru
FEGA a fost format din operațiuni efectuate în 21 de state
membre (12). Eșantionul selectat în scopul celei de a doua
aprecieri specifice a fost format din 153 de operațiuni din
domeniul dezvoltării rurale și din 10 alte operațiuni (din
diferite domenii, printre care mediul, politicile climatice și
pescuitul) desfășurate în 20 de state membre (13);
(b) dacă informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate
ale DG AGRI, DG MARE și DG ENV/CLIMA (14) cu privire
la regularitatea cheltuielilor concordau în cea mai mare
parte cu rezultatele Curții.

(11)

(12)

(13)

(14)

Abordarea Curții se bazează pe un număr de elemente selectate
aleatoriu (de exemplu, parcele sau facturi) pentru fiecare
operațiune. Prin urmare, detectarea unei erori nu reflectă în
mod automat nivelul de eroare global pentru operațiunea în
cauză.
Belgia (Regiunea Valonă și Regiunea Flamandă), Bulgaria,
Republica Cehă, Danemarca, Germania (Bavaria, Hamburg-Jonas,
Mecklenburg-Pomerania de Vest, Renania de Nord-Westfalia,
Saxonia-Anhalt, Schleswig-Holstein), Irlanda, Grecia, Spania (Țara
Bascilor, Andaluzia, Regiunea Murcia, Comunitatea Valenciană,
Aragon, Castilia-La Mancha, Extremadura și Castilia și Leon),
Franța, Italia (AGEA, Calabria, Lombardia, Toscana și Veneto),
Letonia, Lituania, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit (Anglia,
Irlanda de Nord și Scoția). Eșantionul a inclus și o operațiune care
făcuse obiectul gestiunii directe.
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania (Saxonia
Inferioară-Bremen, Saxonia și Saxonia-Anhalt), Estonia, Irlanda,
Grecia, Spania (Andaluzia, Castilia-La Mancha și Extremadura),
Franța (Midi-Pirinei și Ron-Alpi), Croația, Italia (Basilicata),
Lituania, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia (Insulele Azore și
Portugalia continentală), România, Slovacia, Finlanda și Regatul
Unit (Anglia și Scoția). Eșantionul a inclus șapte operațiuni care
făcuseră obiectul gestiunii directe, dintre care două vizau fonduri
ale UE cheltuite în scopul unor acorduri de parteneriat în
domeniul pescuitului din afara Uniunii Europene.
DG ENV și DG CLIMA împart aceeași direcție privind resursele
financiare.
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7.8. În ceea ce privește partea a doua, axată pe performanță, a
acestui capitol, Curtea a examinat:
(a) dacă, pentru 193 de proiecte de investiții pe care le
examinase în perioada 2014-2016, beneficiarii realizaseră
investițiile conform planificării și la un cost rezonabil;
(b) dacă, pentru 6 proiecte examinate în 2016 și aprobate în
baza normelor aferente perioadei 2014-2020, ar fi fost mai
adecvat să se recurgă la opțiuni simplificate în materie de
costuri;
(c) anumite aspecte legate de performanța noii plăți pentru
înverzire acordate unui număr de 197 de exploatații
agricole.

PARTEA 1 – REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
7.9. Pentru 2016, Curtea estimează, pentru cheltuielile din
cadrul FEGA, una dintre cele două aprecieri specifice prezentate
în acest capitol (a se vedea punctul 7.11), reprezentând peste trei
sferturi din cheltuielile aferente rubricii 2 din CFM, un nivel de
eroare sub pragul său de semnificație de 2 %. Anexa 7.1 prezintă o
imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe
operațiuni pentru rubrica „Resurse naturale” în ansamblul său,
precum și pentru fiecare dintre cele două aprecieri specifice.
Dintre cele 380 de operațiuni examinate, 112 (29 %) conțineau
erori, dintre care 90 erau cuantificabile. Curtea estimează că
nivelul de eroare pentru rubrica „Resurse naturale” în ansamblul
său este de 2,5 % (15).

7.9. Comisia este foarte mulțumită de constatarea CCE potrivit
căreia cheltuielile FEGA, care reprezintă 44 de miliarde de euro anual,
nu au fost afectate de erori semnificative. De asemenea, Comisia
constată cu satisfacție că ratele de eroare globale – raportate de CCE și,
pentru PAC, de DG AGRI în Raportul său anual de activitate pe
2016 – sunt foarte apropiate.
În opinia Comisiei, corecțiile financiare nete rezultate în urma
procedurilor multianuale de verificare a conformității, precum și
recuperările de la beneficiari care au fost rambursate la bugetul UE
reprezintă o capacitate de corecție de care Comisia ține seama atunci
când evaluează riscul final pentru bugetul UE.
În special, Comisia constată că, după cum s-a menționat în Raportul
anual de activitate pe 2016 al Direcției Generale Agricultură și
Dezvoltare Rurală, capacitatea sa de corecție s-a ridicat, în 2016, la
2,04 % din cheltuielile PAC relevante.

(15)

Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 1,5 % și 3,5 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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7.10. Caseta 7.2 prezintă repartizarea nivelului de eroare
global estimat de Curte pentru 2016, precum și natura și
amploarea erorilor care afectează FEGA și dezvoltarea rurală,
mediul, politicile climatice și pescuitul.
Caseta 7.2 – Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat – Resurse naturale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

FEGA – Susținerea pieței și sprijinul direct
7.11. Per ansamblu, rezultatele testelor efectuate pe operațiuni arată că nu exista un nivel de eroare semnificativ pentru
această apreciere specifică. Cu toate acestea, dintre cele
217 operațiuni examinate pentru FEGA, 49 (23 %) conțineau
erori, care erau în totalitate cuantificabile. Curtea estimează că
nivelul de eroare este de 1,7 % (16).

(16)

Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 0,8 % și 2,6 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).

7.11. Comisia este foarte mulțumită de faptul că rata de eroare cea
mai probabilă estimată de CCE se situează sub pragul de semnificație și
este foarte apropiată de cea indicată în Raportul anual de activitate pe
2016 al DG AGRI. Acest lucru confirmă eficacitatea planurilor de
măsuri de remediere puse în aplicare în anii anteriori de către statele
membre vizate, în special în ceea ce privește îmbunătățirile aduse
sistemelor lor de identificare a parcelelor agricole (LPIS – Land Parcel
Identification System) și monitorizarea atentă a acestora de către
Comisie.
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7.12. Caseta 7.3 prezintă repartizarea diferitelor tipuri de
erori care au contribuit la estimarea Curții privind nivelul de
eroare pentru 2016.
Caseta 7.3 – Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat – FEGA

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

7.13. Dintre cele 217 operațiuni examinate pentru FEGA,
201 vizau scheme de ajutor direct și 16 vizau măsuri de
intervenție pe piețele agricole și alte elemente. Principalul sistem
de gestiune și de control pentru plățile de ajutor direct este
Sistemul integrat de administrare și control (IACS – Integrated
Administration and Control System). După cum s-a mai raportat în
trecut, IACS (17) și, în special, Sistemul de identificare a parcelelor
agricole (LPIS – Land Parcel Identification System) (18) contribuie în
mod semnificativ la prevenirea și la reducerea nivelurilor de
eroare.

(17)
(18)

A se vedea punctul 7.35 din Raportul anual pe 2014.
A se vedea punctul 7.17 din Raportul anual pe 2015.

7.13. Comisia salută opinia potrivit căreia Sistemul integrat de
administrare și control (IACS – Integrated Administration and
Control System), în special LPIS, contribuie în mod semnificativ la
prevenirea și reducerea nivelurilor de eroare. Acest lucru confirmă
punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia IACS, inclusiv LPIS,
reprezintă un instrument esențial în cadrul modelului de asigurare al
PAC. Comisia oferă în continuare asistență statelor membre în ceea ce
privește asigurarea calității adecvate și a eficacității, inclusiv pentru
măsurile referitoare la FEADR.
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7.14. Autoritățile statelor membre aplicaseră măsuri corective care afectau în mod direct șase dintre operațiunile cuprinse în
eșantionul Curții. Aceste măsuri au fost relevante pentru
calculele Curții, întrucât au contribuit la reducerea nivelului de
eroare estimat de Curte pentru această apreciere specifică cu
0,7 puncte procentuale. În 16 cazuri de erori cuantificabile,
autoritățile naționale avuseseră la dispoziție suficiente informații (19) astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta erorile
respective înainte de declararea cheltuielilor aferente către
Comisie. Dacă autoritățile naționale ar fi utilizat în mod
corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul
de eroare estimat pentru această apreciere specifică ar fi fost cu
0,5 puncte procentuale mai mic.

7.14. Comisia salută evaluarea CCE privind rolul și acțiunile
corective ale statelor membre și va continua să încurajeze și să sprijine
statele membre pentru ca acestea să întreprindă toate acțiunile necesare
în vederea prevenirii, detectării și corectării erorilor.
Îndeosebi, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru
a asigura fiabilitatea sistemelor lor de gestiune și control, ținând seama
de faptul că resursele agențiilor de plăți destinate detectării cheltuielilor
neeligibile sunt limitate și vor fi proporționale cu riscul.

Supradeclararea și neeligibilitatea suprafețelor de terenuri, inclusiv în ceea
ce privește noua plată pentru înverzire

7.15. Curtea a constatat că suprafețele eligibile au fost
determinate cu o mai mare exactitate față de anii anteriori.
Această ameliorare se datorează în principal următoarelor
aspecte:

7.15.

— pe baza definiției revizuite privind pajiștile permanente,
rezultată ca urmare a aplicării reformei PAC din 2013,
unele terenuri care anterior erau neeligibile au devenit
eligibile în conformitate cu normele aplicabile începând cu
anul de cerere 2015 (a se vedea caseta 7.4);
— după cum a observat Curtea în unele rapoarte anterioare (20), fiabilitatea datelor privind eligibilitatea terenurilor
conținute în LPIS a continuat să se îmbunătățească, grație
planurilor de acțiune aflate în curs de punere în aplicare de
către statele membre, fie din proprie inițiativă, fie la cererea
Comisiei;
— utilizarea noii proceduri de depunere a cererilor de ajutor
bazate pe informații geospațiale (GSAA – Geo-Spatial Aid
Application) (21) a contribuit la reducerea numărului de
erori legate de suprafață în cererile de ajutor. Peste o treime
din agențiile de plăți au utilizat deja acest instrument util
pentru cererile de ajutor depuse în anul de cerere 2015.
GSAA este planificat să fie implementat în integralitate
până în anul de cerere 2018.

(19)
(20)

(21)

Informații incluse în documente justificative și baze de date sau
obținute în urma verificărilor încrucișate standard și în urma
altor controale obligatorii.
A se vedea punctul 7.17 din Raportul anual pe 2015 al Curții și
punctele 60-64 din Raportul special nr. 25/2016 al Curții,
intitulat „Sistemul de identificare a parcelelor agricole este un
instrument util pentru a stabili eligibilitatea terenurilor agricole,
dar gestionarea sa ar mai putea fi îmbunătățită” (http://eca.
europa.eu).
A se vedea, de asemenea, punctele 46-48 din Raportul special
nr. 25/2016.

— Comisia salută evaluarea CCE privind eficacitatea planurilor de
acțiune legate de LPIS.
Comisia va continua să colaboreze cu statele membre în vederea
menținerii calității LPIS și a IACS în general.
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Caseta 7.4 – Noua definiție privind pajiștile permanente a contribuit la
diminuarea ratei de eroare

În anii anteriori, s-a constatat că neeligibilitatea pajiștilor
permanente reprezenta o sursă principală de eroare (22). În
prezent, astfel de erori au scăzut însă atât ca număr, cât și ca
amploare, grație, în special, noi definiții privind pajiștile
permanente, rezultată în urma reformei PAC.
În timp ce definiția precedentă limita eligibilitatea unei parcele
la porțiunea acoperită de iarbă sau de alte specii de plante
erbacee, sfera sa de cuprindere a fost, în prezent, extinsă
pentru a include orice tip de vegetație bună pentru pășunat,
inclusiv arbuști și/sau arbori, cu condiția ca iarba și plantele
erbacee să rămână predominante. Statele membre pot însă
decide că pot fi eligibile și terenurile pe care predomină specii
de plante care nu sunt erbacee, dar care fac parte din practicile
ancorate în obiceiurile locului. Fotografiile următoare ilustrează această schimbare la nivel de politică.

Fotografia 1 – Speciile de plante care nu sunt erbacee sunt în prezent eligibile dacă pot fi utilizate pentru pășunat și nu sunt predominante pe terenurile în
cauză

Înainte de reforma PAC din 2013, rata de eligibilitate calculată pentru această parcelă era de 40 %, ceea ce corespundea suprafeței
acoperite cu iarbă. Pe baza noii definiții, rata de eligibilitate a crescut la 60 %, pentru a reflecta faptul că parcela este acoperită și de alte
specii de plante care sunt bune pentru pășunat (cum ar fi tufișuri și/sau arbuști).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(22)

A se vedea punctul 7.20 din Raportul anual pe 2015,
punctul 7.21 din Raportul anual pe 2014, punctul 3.9 din
Raportul anual pe 2013, punctul 3.13 din Raportul anual
pe 2012 și punctul 3.12 din Raportul anual pe 2011.
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Fotografia 2 – Speciile de plante care nu sunt erbacee pot fi, de asemenea, predominante, dacă fac parte din practicile ancorate în obiceiurile locului

Mai multe state membre (23) au ales să accepte ca fiind eligibile parcele pentru pășunat pe care predomină vegetație ce nu este erbacee,
dar care este bună pentru pășunat (de exemplu, lande care pot fi utilizate pentru pășunat).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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7.16. Noua plată pentru înverzire presupune o serie de
cerințe suplimentare care trebuie îndeplinite de fermieri.
Obiectivul schemei privind ajutorul pentru înverzire este de a
determina exploatațiile agricole din UE să devină mai ecologice
prin aplicarea următoarelor trei practici: diversificarea culturilor,
menținerea pajiștilor permanente existente și crearea unor zone
de interes ecologic pe terenuri arabile (24). Cele trei practici sunt
descrise la punctele 7.44-7.46.

(23)
24

( )

Germania, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Portugalia,
Suedia și Regatul Unit.
Numai anumite utilizări ale terenurilor eligibile ca zone de interes
ecologic pot avea loc pe alte tipuri de terenuri în afară de cele
arabile (de exemplu, terenuri cu specii forestiere cu ciclu scurt de
producție și suprafețe împădurite). Elemente caracteristice
permanente și eligibile ca zone de interes ecologic, cum ar fi
elementele de peisaj și fâșiile de protecție, pot exista pe terenuri
direct adiacente terenurilor arabile.

C 322/216

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

28.9.2017
RĂSPUNSURILE COMISIEI

7.17. Auditorii Curții au examinat plata pentru înverzire în
cazul a 63 de exploatații agricole (25). Aceștia au constatat că
cerința privind diversificarea culturilor fusese respectată de toate
exploatațiile care făceau obiectul acesteia. În ceea ce privește
menținerea pajiștilor permanente existente, Curtea nu a
identificat nicio neconformitate la nivelul parcelelor înregistrate
în mod corect în LPIS. Nu toate pajiștile permanente fuseseră
însă înregistrate în mod adecvat ca atare (26) și, într-un caz,
această situație a dus la încălcarea cerinței privind menținerea
pentru unele pajiști permanente sensibile din punct de vedere
ecologic (a se vedea punctul 7.45). Majoritatea erorilor pe care
Curtea le-a detectat cu privire la înverzire erau legate de
conformitatea cu cerințele aferente zonelor de interes ecologic.
7.18. Parcelele agricole sunt clasificate în trei categorii, și
anume: terenuri arabile, pajiști permanente și culturi permanente (de exemplu, livezi de pomi fructiferi și plantații de
măslini). Zonele de interes ecologic trebuie să fie situate pe teren
arabil sau pe terenuri adiacente unor terenuri arabile. Curtea a
constatat că mai multe agenții de plăți fie nu dispuneau de
informații fiabile cu privire la categoriile de terenuri din
sistemele lor LPIS, fie nu le-au utilizat la verificarea cererilor
de ajutor (a se vedea caseta 7.5).

7.18. Comisia este conștientă de deficiențele existente în unele state
membre. Acestea au apărut în cursul primului an de punere în aplicare
a noilor plăți directe, privesc zone limitate și fac obiectul unor măsuri
de remediere. După caz, DG AGRI a deschis proceduri de verificare a
conformității care vor proteja interesele financiare ale UE.

Caseta 7.5 – O clasificare corectă a terenurilor este importantă pentru
asigurarea conformității cu cerințele privind înverzirea

Caseta 7.5 – O clasificare corectă a terenurilor este importantă pentru
asigurarea conformității cu cerințele privind înverzirea

Conform legislației UE, terenurile arabile care sunt utilizate
pentru producția de iarbă devin pajiști permanente dacă sunt
excluse din sistemul de rotație a culturilor timp de cinci ani
consecutivi.
În Republica Cehă și în Polonia, baza de date LPIS nu
conținea nicio informație cu privire la utilizările din trecut
ale terenurilor. În astfel de situații, autoritățile nu pot efectua
verificări încrucișate automate pentru a verifica dacă
terenurile arabile utilizate pentru producția de iarbă au
devenit între timp pajiști permanente. Aceasta creează riscul
ca autoritățile să nu detecteze cazurile în care sunt declarate
zone de interes ecologic ce se află, de fapt, pe pajiști
permanente (mai exact, pe terenuri care nu sunt arabile).
De asemenea, Curtea a detectat deficiențe în ceea ce privește
clasificarea pajiștilor permanente sau verificările încrucișate
aferente din Germania (Bavaria, Mecklenburg-Pomerania de
Vest, Renania de Nord-Westfalia, Saxonia-Anhalt, SchleswigHolstein), Franța, Italia (Lombardia), Portugalia și Regatul
Unit (Anglia).

(25)

(26)

Nu toate exploatațiile agricole vizitate făceau obiectul tuturor
celor trei practici, unele fiind scutite de la respectarea uneia sau a
alteia dintre acestea, în principal din cauza dimensiunii lor
reduse.
A se vedea, de asemenea, punctele 37 și 38 din Raportul special
nr. 25/2016.

DG AGRI deschide proceduri de verificare a conformității care vor
proteja interesele financiare ale UE împotriva acestui risc.
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Beneficiari neeligibili/cheltuieli neeligibile

7.19. Pentru trei cazuri legate de măsuri de intervenție pe
piață care au fost cuprinse în eșantionul Curții, agențiile de plăți
rambursaseră costuri care erau parțial neeligibile. Chiar dacă
aceste măsuri nu reprezintă decât o mică parte din totalul
cheltuielilor aferente FEGA, erorile identificate constituie, în
cadrul eșantionului Curții, una dintre sursele importante de plăți
în exces efectuate de la bugetul fondului.

Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit
7.20. Anexa 7.1 prezintă o imagine de ansamblu a
rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. În ceea ce privește
dezvoltarea rurală, mediul, politicile climatice și pescuitul, dintre
cele 163 de operațiuni examinate, 63 (39 %) erau afectate de
erori, dintre care 41 erau cuantificabile. Curtea estimează că
nivelul de eroare este de 4,9 % (27). Anexa 7.2 prezintă o
imagine globală a rezultatelor testelor efectuate pe operațiunile
care fac obiectul gestiunii partajate pentru fiecare stat membru, în
timp ce anexa 7.3 prezintă o imagine de ansamblu a tuturor
erorilor cu un impact de cel puțin 20 % din valoarea operațiunii
examinate.

(27)

Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 2,1 % și 7,7 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).

7.20. Comisia ia notă de nivelul de eroare estimat de CCE, care este
similar cu cel indicat în Raportul anual de activitate pe 2016 al
DG AGRI.
Dezvoltarea rurală rămâne un domeniu care merită un control atent, în
special în ceea ce privește măsurile de tip investiție. Comisia solicită în
mod sistematic statelor membre să elaboreze planuri de măsuri de
remediere atunci când sunt identificate deficiențe la nivelul controalelor
și sprijină punerea în aplicare a acestora. De asemenea, Comisia
promovează în mod activ utilizarea opțiunilor simplificate în materie de
costuri în vederea reducerii atât a costurilor administrative, cât și a
erorilor. Cu toate acestea, având în vedere nevoia de a găsi un echilibru
între legalitate și regularitate și atingerea obiectivelor de politică, ținând
totodată seama de costurile pe care le implică realizarea acestui lucru
(gestiune și control), nu se poate preconiza cu reală certitudine că o rată
de eroare pentru plățile către beneficiari de sub 2 % pentru dezvoltarea
rurală ar putea fi atinsă cu eforturi rezonabile. Totuși, capacitatea de
corecție a recuperărilor realizate de statele membre și corecțiile
financiare aplicate de Comisie în anii următori anului în care au fost
efectuate cheltuielile permit Comisiei să obțină asigurări cu privire la
cheltuielile din cadrul PAC.
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7.21. Caseta 7.6 prezintă repartizarea diferitelor tipuri de
erori care au contribuit la estimarea Curții privind nivelul de
eroare pentru 2016.
Caseta 7.6 – Repartizarea nivelului de eroare estimat – Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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7.22. Pentru dezvoltarea rurală, dintre cele 153 de operațiuni
examinate, 64 erau legate de suprafață, iar 89 nu erau legate de
suprafață (în general, proiecte de investiții). Dintre aceste 153 de
operațiuni, 58 (38 %) conțineau erori, dintre care 38 erau
cuantificabile. În ceea ce privește cele 10 operațiuni selectate în
cadrul eșantionului pentru mediu, politici climatice și pescuit,
5 (50 %) conțineau erori, dintre care trei erau cuantificabile.

7.22. Comisia constată că 30 dintre cele 38 de erori cuantificabile
se situau sub 20 %.

7.23. Autoritățile statelor membre aplicaseră măsuri corective care afectau în mod direct opt dintre operațiunile cuprinse în
eșantionul Curții. Aceste măsuri au fost relevante pentru
calculele Curții, întrucât au contribuit la reducerea nivelului de
eroare estimat pentru această apreciere specifică cu 0,4 puncte
procentuale. În 16 cazuri de erori cuantificabile, autoritățile
naționale avuseseră la dispoziție suficiente informații (28) astfel
încât să fi putut preveni sau detecta și corecta erorile respective
înainte de declararea cheltuielilor aferente către Comisie. Dacă
autoritățile naționale ar fi utilizat în mod corespunzător toate
informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul de eroare estimat
pentru această apreciere specifică ar fi fost cu 1,5 puncte
procentuale mai mic.

7.23. Comisia este conștientă că autoritățile naționale ar fi putut să
detecteze mai multe dintre erorile identificate de CCE în domeniul
dezvoltării rurale. Normele PAC oferă statelor membre toate
instrumentele necesare pentru a atenua majoritatea riscurilor de
producere a erorilor.
Comisia consideră, de asemenea, că eforturile depuse de statele membre
pentru controlul operațiunilor trebuie să fie proporționale.
Comisia este vigilentă și desfășoară misiuni de audit în vederea
verificării conformității, prin care verifică sistemele de gestiune și
control din fiecare agenție de plăți din statele membre și oferă
informații valoroase privind eficacitatea protecției asigurate de sistemele
respective fondurilor UE, de a căror plată acestea sunt responsabile.
În 2016, Comisia (DG AGRI) a efectuat 56 de verificări ale
conformității care au vizat FEADR. De asemenea, organismele de
certificare din statele membre contribuie la prevenirea erorilor.

7.24. Tipurile de erori sunt similare celor constatate în
exerciții anterioare, precum și celor identificate în raportul
special al Curții în care sunt analizate cauzele erorilor din cadrul
cheltuielilor de dezvoltare rurală (29). La fel ca în exercițiile
anterioare, măsurile care nu erau legate de suprafață au
reprezentat cea mai mare parte (62 %) din nivelul de eroare
estimat, acesta fiind raportat la punctul 7.20.
7.25. Pentru operațiunile care nu erau legate de suprafață și
care au fost examinate, principala cauză de eroare era
nerespectarea cerințelor legate de eligibilitate. Pentru mediu,
politici climatice și pescuit, cele trei erori cuantificabile erau
consecința și a unor cheltuieli neeligibile.
7.26. Pentru exercițiul în cauză, trei dintre cele mai mari
erori legate de eligibilitate vizau beneficiari care nu comunicaseră faptul că se aflau sub controlul unor societăți asociate, că
depuneau cereri împreună cu societăți asociate sau că realizau
achiziții de la societăți asociate, ceea ce constituie o încălcare a
normelor UE sau a normelor naționale (a se vedea exemplele 1,
2 și 6 din anexa 7.3).

(28)
(29)

Informații incluse în documente justificative și baze de date sau
obținute în urma verificărilor încrucișate standard și în urma
altor controale obligatorii.
A se vedea Raportul special nr. 23/2014: „Erori la nivelul
cheltuielilor pentru dezvoltare rurală: care sunt cauzele și cum
sunt ele remediate?” (http://eca.europa.eu).

7.24. Comisia acordă o atenție specială constatărilor deja efectuate
în anii anteriori, precum și acțiunilor adecvate întreprinse în urma
acestora și prevenirii unor erori similare în celelalte state membre.
În plus, punerea în aplicare a planurilor de acțiune este, de asemenea,
monitorizată îndeaproape de către serviciile Comisiei. Comisia
consideră că punerea în aplicare cu succes a acestor planuri de acțiune
contribuie la reducerea erorilor.
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7.27. Dintre cele 64 de operațiuni legate de suprafață, Curtea
a identificat 22 de cazuri (34 %) în care terenul era neeligibil sau
în care suprafața fusese supradeclarată (a se vedea exemplele 7
și 8 din anexa 7.3).

7.27. Reforma PAC și punerea în aplicare a programelor de
dezvoltare rurală în perioada 2014-2020 au determinat, de asemenea,
modificări ale normelor privind eligibilitatea terenurilor și, prin
urmare, ale LPIS. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la
punctul 7.13.

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de guvernanță
Raportul anual de activitate al DG AGRI

7.28. În Raportul său anual de activitate pe 2016, DG AGRI
prezintă o rată de eroare ajustată globală pentru cheltuielile din
cadrul PAC de 2,5 %. Această cifră concordă cu concluzia
auditului Curții conform căreia nivelul de eroare pentru acest
domeniu de cheltuieli este semnificativ.
7.29. Pe baza statisticilor de control ale agențiilor de plăți,
statele membre au raportat un nivel de eroare global de
1,2 % (30). Ulterior, DG AGRI a ajustat acest nivel în principal pe
baza rezultatelor auditurilor sale sau a auditurilor Curții
efectuate în ultimii trei ani și, într-o măsură mai mică, pe baza
opiniilor emise de organismele de certificare cu privire la legalitate
și regularitate pentru exercițiul financiar 2016 (31).
7.30. Anul acesta, Curtea a publicat un raport special în care
a examinat dacă noul cadru instituit de Comisia Europeană
în 2015 permite organismelor de certificare să formuleze opinii
în conformitate cu reglementările UE aplicabile și cu standardele
de audit acceptate la nivel internațional. Deși introducerea
acestui cadru reprezintă un pas înainte în direcția unui model de
audit unic, Curtea a constatat că el este afectat de deficiențe
semnificative (32). Curtea formulează o serie de recomandări de
îmbunătățire a situației, care să fie incluse în noile orientări ale
Comisiei ce sunt preconizate să devină aplicabile începând cu
exercițiul financiar 2018.

(30)
(31)

(32)

Nivelul de eroare mediu raportat de statele membre este de
1,09 % pentru FEGA și de 1,78 % pentru FEADR.
Organismele de certificare au obligația de a furniza, pe baza unui
eșantion reprezentativ, o asigurare privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei
de către agențiile de plăți. Primele astfel de opinii cu privire la
regularitate au fost emise de organismele de certificare referitor la
exercițiul financiar 2015.
Pentru mai multe detalii, a se vedea Raportul special nr. 7/2017,
intitulat „Noul rol al organismelor de certificare în ceea ce
privește cheltuielile din cadrul PAC: un pas înainte către un model
de audit unic, însă există în continuare deficiențe semnificative
care trebuie remediate” (http://eca.europa.eu).

7.30. Comisia a acceptat pe deplin 5 dintre cele 7 recomandări și a
confirmat că acestea sunt considerate deja puse în aplicare în orientările
pentru organismele de certificare pentru exercițiul financiar 2018 și
următoarele. Comisia nu a acceptat recomandarea potrivit căreia
utilizarea opiniei organismelor de certificare ar fi posibilă numai după
desfășurarea activității astfel cum se indică în recomandări, ci,
dimpotrivă, a considerat că, deși orientările pentru exercițiul financiar
2015 pot fi îmbunătățite, atunci când sunt corect puse în aplicare,
acestea permit deja, în forma lor actuală, ca organismele de certificare
să emită o opinie privind legalitatea și regularitatea în conformitate cu
normele și standardele aplicabile.
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Rapoartele anuale de activitate ale DG MARE, DG ENV și DG CLIMA

7.31. Rapoartele anuale de activitate au fost întocmite în
conformitate cu instrucțiunile DG BUDG și metodele utilizate
pentru calculul ratelor de eroare nu indică nicio problemă de
ordin metodologic. Numărul de operațiuni care au făcut obiectul
auditului Curții în 2016 în domeniul pescuitului, al mediului și
al politicilor climatice este, din punct de vedere statistic, prea
mic pentru ca aceasta să poată compara informațiile raportate
cu privire la regularitatea cheltuielilor de către cele trei direcții
generale cu rezultatele sale de audit.

Concluzie și recomandări

Concluzie
7.32. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de
eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii „Resurse naturale”
și domeniului care face obiectul aprecierii specifice ce acoperă
dezvoltarea rurală, mediul, politicile climatice și pescuitul (a se
vedea punctele 7.9 și 7.20) era semnificativ. Cu toate acestea,
pentru FEGA (care reprezintă peste trei sferturi din rubrica 2 din
CFM), nivelul de eroare estimat de Curte pentru 2016 se situează
sub pragul de semnificație (a se vedea punctele 7.9 și 7.11).

7.32. Comisia apreciază foarte mult evaluarea CCE potrivit căreia
nivelul de eroare pentru FEGA se află sub pragul de semnificație, ceea
ce Comisia consideră a fi o reflectare a sistemelor de gestiune și control
instituite, în special a IACS.

7.33. Pentru această rubrică din CFM, testele efectuate de
Curte pe operațiuni au dus la un nivel de eroare global estimat
de 2,5 % (a se vedea anexa 7.1).

7.33. Comisia salută nivelul de eroare estimat de CCE, care este
foarte apropiat de rata de eroare indicată în Raportul anual de
activitate pe 2016 al DG AGRI.

Recomandări
7.34. Anexa 7.4 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor 10 recomandări formulate în Raportul anual
pe 2013 (33). Dintre aceste recomandări, o recomandare nu mai
era aplicabilă. Comisia și statele membre puseseră în aplicare
integral cinci recomandări, în timp ce două fuseseră puse în
aplicare în majoritatea privințelor și două fuseseră puse în
aplicare în anumite privințe.

(33)

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a-i
permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.

Comisia ar dori să atragă atenția asupra capacității de corecție a
auditurilor DG AGRI și a controalelor statelor membre (a se vedea
răspunsul Comisiei la punctul 7.9), care permite obținerea de asigurări
cu privire la cheltuielile din cadrul PAC în ansamblu.
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7.35. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
— Recomandarea 1: să revadă abordarea adoptată de
agențiile de plăți pentru clasificarea și actualizarea
categoriilor de terenuri în sistemele lor LPIS și să efectueze
verificările încrucișate necesare, cu scopul de a diminua
riscul de eroare în ceea ce privește plata pentru înverzire (a
se vedea punctele 7.17 și 7.18, precum și caseta 7.5).

Comisia acceptă această recomandare.

— Recomandarea 2: să furnizeze orientări și să disemineze
cele mai bune practici (de exemplu, utilizarea noilor
tehnologii informatice) în rândul autorităților naționale
pentru a se asigura că, în cadrul verificărilor acestora, sunt
identificate eventualele legături dintre solicitanții de sprijin
și alte părți interesate care participă la proiectele sprijinite
(a se vedea punctul 7.26).

Comisia acceptă această recomandare.

PARTEA 2 – PERFORMANȚA
7.36. În cadrul acestei secțiuni, se raportează cu privire la
performanța unor operațiuni selectate din domeniul dezvoltării
rurale (34), precum și a noii plăți pentru înverzire.

Evaluarea performanței proiectelor din domeniul
dezvoltării rurale
7.37. În ultimii trei ani (2014-2016), Curtea a examinat o
serie de aspecte selectate cu privire la performanță pentru
193 de proiecte de investiții în active corporale. Curtea a
constatat următoarele:
— 95 % din investițiile care fuseseră finalizate până la vizita de
audit a Curții fuseseră realizate conform planificării;
— în 34 % din cazurile examinate, probele existente pentru a
dovedi caracterul rezonabil al costurilor erau insuficiente.

(34)

A se vedea partea 2 din capitolul 7 din Raportul anual pe 2014
și, respectiv, din Raportul anual pe 2015 al Curții.

Măsurile de remediere sunt deja în curs în statele membre vizate, unde
procedurile necesare de verificare a conformității vor proteja
bugetul UE.

În timpul auditurilor din diferite state membre, cele mai bune practici
sunt partajate și sub forma recomandărilor formulate în vederea
îmbunătățirii sistemului de gestiune și control. Comisia organizează
periodic seminare și conferințe, în cadrul cărora sunt diseminate cele
mai bune practici. Soluțiile informatice sunt, de asemenea, explorate.
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Implementarea proiectelor de investiții

7.38. Dintre cele 193 de proiecte de investiții examinate de
Curte, 139 fuseseră finalizate până la vizita de audit a acesteia.
Pentru aceste proiecte finalizate, Curtea a verificat dacă
investițiile fuseseră realizate conform planificării și a constatat
că 95 % din acestea îndeplineau acest criteriu.
Caracterul rezonabil al costurilor și potențialul unei utilizări pe o scară mai
largă a opțiunilor simplificate în materie de costuri

7.39. În perioada 2014-2016, Curtea a analizat 193 de
proiecte de investiții pentru a verifica dacă existau probe
suficiente care să ateste caracterul rezonabil al costurilor. Curtea
a identificat probe suficiente pentru 127 dintre proiecte (66 %).
Cu toate acestea, în 66 de cazuri (34 %), probele existente pentru
a dovedi caracterul rezonabil al costurilor erau insuficiente.

7.40. Aproape toate cele 193 de proiecte au utilizat un
sistem bazat pe rambursarea costurilor suportate (35). Pentru
perioada 2014-2020, statele membre pot alege să utilizeze, ca
alternativă, unul sau altul dintre următoarele sisteme de opțiuni
de costuri simplificate: bareme standard pentru costurile unitare,
sume forfetare și finanțare forfetară (36). Atunci când este posibil,
utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri
limitează într-adevăr riscurile unor prețuri excesive – atât timp
cât aceste costuri simplificate sunt stabilite la nivelul corespunzător (37) (38).

(35)
(36)

(37)

(38)

Sistemele bazate pe rambursarea costurilor prezintă niveluri de
eroare mai ridicate. Referitor la acest subiect, a se vedea, de
asemenea, punctele 1.21-1.24 din Raportul anual pe 2015.
Articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347,
20.12.2013, p. 320). Anumite forme de opțiuni simplificate în
materie de costuri erau deja permise în perioada de programare 2007-2013 pentru unele măsuri din cadrul dezvoltării rurale,
dar nu și pentru proiecte de investiții.
A se vedea punctele 58-63 din Raportul special nr. 22/2014 al
Curții, intitulat „Obținerea de economii: menținerea sub control a
costurilor aferente finanțărilor acordate de UE pentru proiectele
de dezvoltare rurală” (http://eca.europa.eu).
Din experiența Curții în ceea ce privește auditul cheltuielilor din
domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale, s-a observat,
de asemenea, că proiectele implementate utilizându-se opțiuni
simplificate în materie de costuri sunt mai puțin expuse la riscul
de eroare. A se vedea punctul 6.15 din Raportul anual pe 2015.

7.39. Evaluarea caracterului rezonabil al costurilor ține de
competența statelor membre [a se vedea articolul 48 din Regulamentul
(UE) nr. 809/2014]. Comisia protejează bugetul UE atunci când sunt
identificate deficiențe în cadrul procedurilor de verificare a conformității
și formulează orientări cu privire la modalitățile de îmbunătățire a
sistemelor existente (a se vedea Ghidul privind controalele și sancțiunile
din domeniul dezvoltării rurale, inclusiv o listă de verificare pentru
evaluarea caracterului rezonabil al costurilor).

C 322/224

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.9.2017

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

7.41. În 2016, majoritatea proiectelor examinate de Curte au
fost aprobate în baza normelor aferente perioadei 2007-2013,
când opțiunile simplificate în materie de costuri nu puteau fi
încă utilizate pentru investițiile din domeniul dezvoltării rurale.
Curtea a examinat 6 proiecte care fuseseră aprobate în baza
normelor aferente perioadei 2014-2020 și a concluzionat că 5
ar fi fost adecvate pentru utilizarea unor opțiuni simplificate în
materie de costuri, însă numai unul dintre ele apelase la acestea
(a se vedea caseta 7.7).

7.41. În cadrul gestiunii partajate, statele membre sunt pe deplin
responsabile de elaborarea propriilor programe și măsuri. Comisia a
promovat și a sprijinit utilizarea costurilor simplificate, ca mijloc
eficient de reducere atât a costurilor administrative, cât și a erorilor, și
va continua să procedeze astfel.

Caseta 7.7 – Opțiunile simplificate în materie de costuri pot contribui la
asigurarea unui caracter rezonabil al costurilor

În Regatul Unit (Anglia), Curtea a auditat un proiect care viza
construcția unui nou acoperiș pentru un adăpost pe pășune
pentru bovine. Plata a avut la bază un cost unitar standard
pentru acoperișuri de 62 de lire sterline per metru pătrat,
suma maximă disponibilă ca finanțare nerambursabilă pentru
fiecare exploatație fiind de 10 000 de lire sterline.
Acest cost a fost preluat dintr-o publicație ce reprezintă una
dintre cele mai utilizate surse independente de informații
agricole comerciale din Regatul Unit. Prețurile incluse în
publicația respectivă sunt actualizate în fiecare an.
7.42. Curtea este în curs de desfășurare a unui audit ce
urmărește să analizeze mai în detaliu modul în care sunt utilizate
opțiunile simplificate în materie de costuri, cu scopul de a
publica un raport special pe această temă în 2018.

Evaluarea performanței plății pentru înverzire
7.43. În 2016, Curtea a auditat primul an de aplicare a plății
pentru înverzire. Obiectivul noii scheme privind plata pentru
înverzire este de a face ca exploatațiile agricole din UE să devină
mai ecologice prin adoptarea a trei practici ce vizează atingerea
obiectivelor atât ale politicii privind clima, cât și cele ale politicii
privind mediul. Aceste trei practici sunt următoarele:
— diversificarea culturilor;
— menținerea pajiștilor permanente existente;
— crearea unor zone de interes ecologic.
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7.44. Prin diversificarea culturilor se urmărește în special
îmbunătățirea calității solului (39). Această practică este obligatorie pentru exploatațiile care cuprind peste 10 ha de teren
arabil, exploatațiile mai mari fiind supuse unor cerințe
suplimentare, astfel cum se arată în caseta 7.8.
Caseta 7.8 – Cerințele privind diversificarea culturilor

Numărul de hectare de teren arabil în
cadrul exploatației

Numărul minim de culturi necesar

Limita pentru cultura principală

Limita pentru cele două culturi
principale

Între 10 și 30 ha

2

75 %

—

Peste 30 ha

3

75 %

95 %

7.45. Scopul principal care stă la baza menținerii pajiștilor
permanente existente este de a limita în viitor emisiile de
carbon din soluri (40). Statele membre trebuie să se asigure că
proporția de pajiști permanente din suprafața agricolă totală nu
scade cu mai mult de 5 % sub proporția de referință. În cazul în
care această proporție a scăzut cu peste 5 %, statele membre
trebuie să impună fermierilor să mențină totalitatea pajiștilor lor
permanente și, pentru acei fermieri care au convertit teren cu
pajiști permanente în teren pentru alte utilizări în trecut, să
reconvertească terenul în pajiște permanentă. De asemenea,
statele membre trebuie să desemneze pajiștile permanente
sensibile din punct de vedere ecologic pe care fermierii nu au
voie să le are și nici să le convertească în vederea altor utilizări.
7.46. Principalul obiectiv al zonelor de interes ecologic
constă în garantarea și îmbunătățirea biodiversității (41). Cerința
aferentă zonelor de interes ecologic prevede că fermierii care
solicită ajutor trebuie să desemneze o suprafață care corespunde
unui procent de 5 % din terenul arabil al exploatației ca zonă de
interes ecologic (42). Statele membre selectează zonele eligibile
pe baza unei liste conținute în normele UE. Diferitele opțiuni
posibile cuprind o serie de caracteristici permanente (de
exemplu, garduri vii, rigole, grupuri de copaci etc.) și anumite
utilizări cu caracter temporar și cu un efect benefic asupra
mediului ale terenurilor arabile (de exemplu, strat vegetal, culturi
fixatoare de azot, culturi secundare și terenuri lăsate în
pârloagă).

(39)
(40)
(41)
(42)

Considerentul 41 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013,
p. 608).
A se vedea considerentul 42 al Regulamentului (UE)
nr. 1307/2013.
Considerentul 44 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013.
Exploatațiile cu o suprafață mai mică de 15 ha de teren arabil
sunt scutite de la această cerință.
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7.47. Pe lângă activitatea de audit desfășurată cu privire la
regularitate (a se vedea punctele 7.16-7.18), Curtea a evaluat
amploarea schimbărilor produse în ceea ce privește practicile
privind diversificarea culturilor și zonele de interes ecologic de la
introducerea plății pentru înverzire. Curtea a procedat la această
evaluare pentru 197 de exploatații agricole care au beneficiat de
plata pentru înverzire. În continuare, sunt prezentate rezultatele
obținute pentru fiecare dintre cele două practici evaluate.
7.48. Curtea a abordat chestiunea menținerii pajiștilor
permanente existente la punctul 7.17. Auditorii nu au identificat
probleme pentru parcelele înregistrate în mod corect în LPIS. Cu
toate acestea, nu toate pajiștile permanente fuseseră înregistrate
în mod adecvat ca atare și, într-un caz, aceasta a dus la încălcarea
cerinței privind menținerea unor pajiști permanente sensibile
din punct de vedere ecologic.
Diversificarea culturilor

7.49. Comparând 2015 cu 2014, s-a constatat că cerințele
privind diversificarea culturilor nu au dus la nicio schimbare
pentru 89 % din exploatațiile agricole vizitate. Există două
motive care explică acest procentaj ridicat. În primul rând, în jur
de jumătate din exploatații practicaseră deja diversificarea
culturilor în anul precedent aplicării plății pentru înverzire. În
al doilea rând, în jur de o treime din exploatații erau scutite de la
cerința privind diversificarea culturilor ca urmare a dimensiunii
lor reduse. În caseta 7.9 sunt sintetizate constatările Curții
referitor la acest aspect.

7.49. Comisia ia notă de faptul că, anterior anului de cerere 2015,
în majoritatea statelor membre, fermierii nu aveau obligația de a
înregistra culturile.
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7.50. Curtea a observat că, în 2015, 11 % din exploatațiile
vizitate au fost nevoite să crească suprafața destinată diversificării culturilor față de 2014. Pentru exploatațiile cuprinse în
eșantion, Curtea estimează că introducerea cerințelor privind
diversificarea culturilor în cadrul plății pentru înverzire a dus la
schimbări în utilizarea terenurilor pentru aproximativ 2 % din
terenurile lor arabile (43) (44).

7.50 și 7.51. Comisia ia notă de faptul că, anterior anului de
cerere 2015, în majoritatea statelor membre, fermierii nu aveau
obligația de a înregistra culturile, ceea ce îngreunează realizarea unor
comparații la nivelul fiecărei exploatații agricole în parte. Comisia
consideră că evaluarea impactului cerințelor privind înverzirea va
necesita o abordare mai potrivită (bazată pe un scenariu ipotetic
adecvat) și trebuie, de asemenea, să vizeze o perioadă de aplicare mai
mare de un an. În acest stadiu, nu se poate evalua în mod direct măsura
în care a fost sporită performanța din punctul de vedere al beneficiilor
aduse la nivelul mediului și al climei în zona în care s-au produs
schimbări în ceea ce privește culturile. Comisia monitorizează
îndeaproape impactul acestei noi politici.

Caseta 7.9 – Schimbările produse în ceea ce privește diversificarea culturilor în urma introducerii plății pentru înverzire

Schimbările produse în ceea ce privește diversificarea culturilor

Exploatații

%

Nicio schimbare (beneficiarul îndeplinea deja cerințele privind diversificarea
culturilor)

107

54 %

Nicio schimbare (beneficiarul nu face obiectul cerințelor privind diversificarea
culturilor)

69

35 %

Schimbare (o diversificare mai mare a culturilor)

21

11 %

197

100 %

TOTAL

(43)

(44)

Estimarea Curții se sprijină pe schimbările care au avut efectiv loc
la nivelul exploatațiilor eșantionate de Curte pentru plățile din
cadrul FEGA. Conform cerinței impuse de plata pentru înverzire
cu privire la diversificarea culturilor, cultura principală nu trebuie
să acopere mai mult de 75 % din suprafața totală a terenurilor
arabile deținute de exploatațiile cu peste 10 hectare de teren
arabil. Astfel, posibila schimbare care poate fi cel mult atribuită
plății pentru înverzire este acest procent de 25 % din terenul
arabil al exploatațiilor care fac obiectul acestei cerințe (cu alte
cuvinte, exploatațiile care dețineau mai multe culturi în 2014 și
care s-au conformat acestei cerințe în 2015). Cu toate acestea,
numeroase exploatații îndeplineau deja cerința respectivă
în 2014: în cazul acestora, Curtea consideră că nu a avut loc
nicio schimbare. Mai mult, foarte puține exploatații care au
trebuit să își adapteze diversificarea culturilor aveau de fapt doar
o singură cultură în 2014.
În evaluarea pe care a realizat-o cu privire la plata pentru
înverzire la un an de la introducerea acesteia, Comisia a
concluzionat că zona „relocată” ca urmare a obligației privind
diversificarea era de aproximativ 0,8 % din terenul arabil. A se
vedea secțiunea 5.2.2 din anexa 4 la documentul de lucru al
serviciilor Comisiei: Review of greening after one year (Examinarea
componentei de înverzire după trecerea unui an), SWD
(2016) 218.
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7.51. Curtea a analizat dimensiunea medie a terenurilor
arabile pentru fiecare dintre cele trei categorii din tabelul
anterior. Datele arată că dimensiunea medie a exploatațiilor
beneficiind de un sprijin din partea FEGA și incluse în eșantionul
Curții care îndeplineau deja în 2014 cerințele privind diversificarea culturilor (438 de hectare) era în mod considerabil mai
mare decât dimensiunea medie a exploatațiilor care au trebuit să
își schimbe diversificarea culturilor în 2015 (87 de hectare).
Acest lucru sugerează că exploatațiile de dimensiuni medii au
fost afectate într-o măsură mai mare de noile cerințe, în timp ce
exploatațiile mari erau deja, în cea mai mare parte, conforme, iar
cele de dimensiuni mici sunt scutite de la această obligație.
Zonele de interes ecologic

7.52. Comparând 2015 cu 2014, s-a constatat că cerințele
privind zonele de interes ecologic nu au dus la nicio schimbare
pentru 67 % din exploatațiile agricole auditate. La originea
acestei situații stau aceleași două motive care erau valabile și în
cazul diversificării culturilor, și anume: aproape un sfert din
exploatațiile agricole vizitate cuprindeau deja o suprafață
suficientă desemnată ca zonă de interes ecologic în anul
precedent aplicării plății pentru înverzire și 42 % din exploatațiile agricole vizitate erau scutite de la cerința privind zonele de
interes ecologic ca urmare a dimensiunii lor reduse. În
caseta 7.10 sunt sintetizate constatările Curții referitor la acest
aspect.

7.52. Comisia constată că, anterior anului de cerere 2015, zonele
de interes ecologic nu au fost înregistrate, ceea ce face ca realizarea unor
comparații la nivelul fiecărei exploatații agricole în parte să fie dificilă
și imprecisă.

7.53. Curtea a observat că, în 2015, comparativ cu 2014,
32 % dintre exploatațiile vizitate au fost nevoite să mărească,
uneori în mod semnificativ, zonele lor de interes ecologic.
Pentru exploatațiile cuprinse în eșantion, Curtea estimează că
introducerea cerințelor privind zonele de interes ecologic în
cadrul plății pentru înverzire a dus la schimbări în utilizarea
terenurilor pentru aproximativ 1,5 % din terenurile lor arabile (45).

7.53. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele
7.51 și 7.52.

(45)

Estimarea Curții se sprijină pe schimbările care au avut efectiv loc
la nivelul exploatațiilor eșantionate de Curte pentru plățile din
cadrul FEGA. Pentru a îndeplini cerința privind zonele de interes
ecologic, fermierii care declară peste 15 hectare de teren arabil
trebuie să se asigure că o suprafață echivalentă cu cel puțin 5 %
din suprafața totală de teren arabil este zonă de interes ecologic.
Astfel, posibila schimbare care poate fi cel mult atribuită plății
pentru înverzire este acest procent de 5 % din terenurile arabile
ale exploatațiilor care fac obiectul acestei cerințe (cu alte cuvinte,
exploatațiile care nu cuprindeau nicio zonă de interes ecologic în
2014 și care s-au conformat acestei cerințe în 2015). Cu toate
acestea, numeroase exploatații îndeplineau deja această cerință
în 2014 și majoritatea exploatațiilor dețineau deja o anumită
proporție de zonă de interes ecologic în 2014, chiar dacă nu în
procent de 5 %.

Comisia consideră că, în acest stadiu, nu se poate evalua în mod direct
în ce măsură s-a schimbat utilizarea terenurilor ca urmare a cerințelor
privind zonele de interes ecologic. Se estimează că zonele de interes
ecologic vor avea impacturi mai ample.
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Caseta 7.10 – Schimbările produse în ceea ce privește zonele de interes ecologic în urma introducerii plății pentru înverzire

Schimbările produse în ceea ce privește zonele de interes ecologic

Exploatații

%

Nicio schimbare (beneficiarul îndeplinea deja cerințele privind zonele de interes
ecologic)

49

25 %

Nicio schimbare (beneficiarul nu face obiectul cerințelor privind zonele de interes
ecologic)

82

42 %

Schimbare (creșterea zonelor de interes ecologic)

64

32 %

2

1%

197

100 %

Probe insuficiente
TOTAL
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7.54. Curtea este în curs de examinare a schemei privind
plata pentru înverzire, axându-se pe conceperea acesteia și pe
primul său an de implementare, cu scopul de a publica un
raport special pe această temă.

7.54. Raportul recent al Comisiei (martie 2017) (1) a insistat
asupra punerii în aplicare a zonelor de interes ecologic. În 2015,
8 milioane de hectare de teren au fost declarate zone de interes ecologic,
ceea ce reprezintă 13 % din terenul arabil care intră sub incidența
obligației și 10 % după aplicarea factorilor de ponderare.
Raportul concluzionează că practica privind zonele de interes ecologic
oferă un amplu potențial. Pot fi identificate unele efecte pozitive asupra
biodiversității, ca rezultate preliminare bazate pe unele simulări ale JRC
(Centrul Comun de Cercetare) și pe o analiză a literaturii de specialitate
selectate. De exemplu, se așteaptă ca fâșiile de teren pe care cresc flori
să aibă impacturi benefice asupra mediului, dincolo de suprafața
acoperită de flori, prin activitatea polenizatorilor. În plus, zonele de
interes ecologic pot avea un impact pozitiv asupra unor servicii
ecosistemice (de exemplu, calitatea apei și polenizatorii). Introducerea
zonelor de interes ecologic ar putea, de asemenea, să contribuie la
reziliența exploatațiilor în fața schimbărilor climatice (de exemplu, prin
furnizarea sporită de elemente de peisaj) și la potențarea atenuării
schimbărilor climatice (de exemplu, printr-o utilizare sporită a
culturilor de leguminoase).
Analiza a indicat, de asemenea, faptul că beneficiile pentru mediu
depind nu doar de cantitate, ci și de calitate, care poate fi îmbunătățită
în continuare prin ajustarea condițiilor de gestionare. Ultimele
modificări ale actului delegat [Regulamentul delegat (UE)
nr. 639/2014] care a fost recent adoptat de ambii colegiuitori vor
merge în această direcție prin impunerea unei interdicții privind
utilizarea produselor de protecție a plantelor în zonele cultivate calificate
drept zone de interes ecologic.

(1)

COM(2017) 152 final.
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7.55. În urma examinării întreprinse de Curte cu privire la
performanța anumitor proiecte de investiții din domeniul
dezvoltării rurale, s-a constatat că 95 % din investiții fuseseră
realizate conform planificării, deși nu existau suficiente dovezi
care să ateste caracterul rezonabil al costurilor în 34 % din
cazuri. Atunci când este posibil, utilizarea unor opțiuni
simplificate în materie de costuri limitează într-adevăr riscurile
unor prețuri excesive – atât timp cât aceste costuri simplificate
sunt stabilite la nivelul corespunzător. Curtea este în curs de
desfășurare a unui audit în cadrul căruia urmărește să analizeze
într-un grad mai detaliat modul în care sunt utilizate opțiunile
simplificate în materie de costuri, cu scopul de a publica un
raport special referitor la acest subiect în 2018.

7.55. Evaluarea caracterului rezonabil al costurilor ține de
competența statelor membre [a se vedea articolul 48 din Regulamentul
(UE) nr. 809/2014]. Comisia protejează bugetul UE atunci când sunt
identificate deficiențe în cadrul procedurilor de verificare a conformității
și formulează orientări cu privire la modalitățile de îmbunătățire a
sistemelor existente (a se vedea Ghidul privind controalele și sancțiunile
din domeniul dezvoltării rurale, inclusiv o listă de verificare pentru
evaluarea caracterului rezonabil al costurilor). În plus, Rețeaua
europeană de dezvoltare rurală organizează cursuri de formare și
schimburi de bune practici. În cele din urmă, Comisia promovează în
mod activ utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în
statele membre.

7.56. Activitatea de audit a Curții referitoare la performanța
schemei privind plata pentru înverzire a dus la identificarea unor
schimbări pozitive la nivelul practicilor agricole în urma
introducerii acesteia, în special în ceea ce privește zonele de
interes ecologic. În cadrul eșantionului său, Curtea a constatat
schimbări pozitive pentru o suprafață agricolă de aproximativ
3,5 % din suprafața arabilă (a se vedea punctele 7.50 și 7.53).

7.56. Comisia consideră că, după o perioadă de un an sau doi ani,
este prea devreme pentru a formula concluzii privind rezultatele exacte
obținute în domeniul mediului. Într-adevăr, metodologia va fi dificil de
stabilit din cauza lipsei unor date de referință în ceea ce privește
biodiversitatea și calitatea solului înainte de 2015. În plus, alți factori,
precum plata pentru înverzire, contribuie la performanța din punct de
vedere ecologic a agriculturii.

Concluzii

Cu toate acestea, Comisia ia notă în mod adecvat de schimbările
intervenite la nivelul practicilor agricole în urma introducerii plății
pentru înverzire și constată, de asemenea, că 11 % dintre exploatațiile
vizitate au trebuit să își schimbe practicile de diversificare a culturilor,
iar 32 % au trebuit să își schimbe practicile privind zonele de interes
ecologic, comparativ cu anul 2014.
Însă trebuie reamintit faptul că măsurarea schimbărilor produse în ceea
ce privește culturile și utilizarea terenurilor, generate de plata pentru
înverzire, nu este suficientă pentru a evalua performanța din punct de
vedere ecologic a schemei privind plata pentru înverzire.
Pe baza evaluării recente [revizuirea plății pentru înverzire la un an de
la introducerea acesteia, documentul de lucru al serviciilor Comisiei
(SWD) din iunie 2016, și Raportul Comisiei privind zonele de interes
ecologic, publicat în martie 2017], plata directă pentru înverzire oferă
un potențial vast în ceea ce privește acoperirea terenurilor. 77 % dintre
zonele agricole fac obiectul plății pentru înverzire în 2016, iar 69 %
dintre terenurile arabile intră sub incidența obligației privind zonele de
interes ecologic.
Raportul Comisiei (martie 2017) privind zonele de interes ecologic a
evaluat efectul potențial asupra mediului al zonelor de interes ecologic,
astfel cum au fost declarate de fermieri în 2015.
Rezultatele preliminare sunt promițătoare, în special pentru zonele
neproductive, precum elementele de peisaj sau marginile de câmpuri
pentru biodiversitate, dar și alte zone, cum ar fi culturile de
leguminoase pentru biodiversitate și serviciile ecosistemice, în funcție
de gestionarea lor.
Modificarea actului delegat [Regulamentul delegat (UE)
nr. 639/2014] reprezintă o etapă importantă pentru îmbunătățirea
în continuare a performanței de mediu prin interzicerea utilizării
produselor de protecție a plantelor în zonele cultivate calificate drept
zone de interes ecologic.

28.9.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 322/231

ANEXA 7.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU RUBRICA „RESURSE NATURALE”
2016

2015

Agricultură: susținerea pieței și sprijinul direct

217

180

Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit

163

179

Total operațiuni pentru rubrica „Resurse naturale”

380

359

Nivelul de eroare estimat: susținerea pieței și sprijinul direct

1,7 %

2,2 %

Nivelul de eroare estimat: dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit

4,9 %

5,3 %

Nivelul de eroare estimat: Resurse naturale

2,5 %

2,9 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI

IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE

Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

3,5 %
1,5 %

Limita inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare pentru Agricultură: susținerea pieței și sprijinul direct sunt următoarele: 0,8 și 2,6 %.
Limita inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare pentru dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit sunt următoarele: 2,1 și 7,7 %.
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Cele șapte operațiuni examinate care fac obiectul gestiunii partajate nu sunt incluse în această hartă.
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(1)

PREZENTARE GENERALĂ A REZULTATELOR TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU FIECARE STAT MEMBRU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA RURALĂ, MEDIUL,
POLITICILE CLIMATICE ȘI PESCUITUL (1)
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AANEXA 7.3
PREZENTARE GENERALĂ A ERORILOR CU UN IMPACT DE CEL PUȚIN 20 % PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ, MEDIU, POLITICILE
CLIMATICE ȘI PESCUIT
O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSURILE COMISIEI

Aplicând metodologia generală de audit descrisă în anexa 1.1,
Curtea a testat un eșantion reprezentativ de operațiuni pentru a
estima nivelul de neregularitate existent în cadrul populației
pentru această rubrică din CFM. Erorile detectate de Curte în
urma acestor teste nu constituie o listă exhaustivă – nici de erori
individuale, nici de posibile tipuri de erori. Constatările
următoare referitoare la existența unor erori cu un impact de
cel puțin 20 % din valoarea operațiunii examinate sunt
prezentate cu titlu ilustrativ în scopul aprecierii specifice care
acoperă dezvoltarea rurală, mediul, politicile climatice și
pescuitul (1). Aceste erori au fost identificate în cadrul unor
operațiuni cu valori cuprinse între 1 600 de euro și 1 milion de
euro, valoarea mediană fiind cu puțin sub 100 000 de euro (2).

Comisia ia notă de observația CCE din anexa 7.2 potrivit căreia
prezentarea generală a operațiunilor CCE nu reprezintă un ghid privind
nivelul relativ de eroare aferent eșantionului de state membre. Comisia
indică faptul că informațiile detaliate privind rezultatele auditurilor
Comisiei și statelor membre sunt prezentate pentru fiecare stat membru
în rapoartele anuale de activitate și în anexele tehnice la acestea,
elaborate de departamentele Comisiei care execută fondurile UE în
cadrul gestiunii partajate.

Introducere

Exemple de erori

Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit

Beneficiari neeligibili/cheltuieli neeligibile

Exemplul 1 – Sprijinul destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și
mijlocii a fost acordat unei cooperative care aparținea unei mari societăți
multinaționale

Curtea a examinat, în Lituania, o plată efectuată către o
cooperativă pentru a sprijini efectuarea unor investiții în
prelucrarea și comercializarea unor produse agricole. Conform
normelor UE și naționale, acest tip de sprijin poate fi pus doar la
dispoziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii, statut care este definit prin numărul de angajați, cifra de
afaceri anuală și totalul bilanțului anual. Întreprinderile asociate,
cum ar fi societățile-mamă și filialele, trebuie să fie incluse în
calcul. Curtea a constatat că respectiva cooperativă aparținea
unei mari societăți multinaționale și, în consecință, ea nu putea
fi considerată o microîntreprindere și nici o întreprindere mică
sau mijlocie. Beneficiarul nu era eligibil pentru sprijin, ceea ce a
dus la o eroare de 100 %.

(1)
(2)

Aceste erori reprezintă mai mult de trei sferturi din nivelul de
eroare global estimat pentru această apreciere specifică.
Aceasta înseamnă că jumătate din erorile cu un impact de cel
puțin 20 % au fost identificate pentru operațiuni cu o valoare sub
100 000 de euro, iar restul erorilor au fost detectate pentru
operațiuni cu o valoare care depășește această sumă.
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Exemplul 2 – Beneficiarul a achiziționat de la o întreprindere asociată utilajele
pentru care a solicitat sprijinul

Curtea a examinat o plată efectuată către o societate agricolă din
Ungaria pentru achiziția unor utilaje. Curtea a identificat probe
concludente care demonstrau că beneficiarul avea legături cu
societatea care a furnizat utilajele. Conform legislației naționale,
întreaga plată este considerată a fi neeligibilă, ceea ce duce la o
eroare de 100 %.
Exemplul 3 – Nerespectarea normelor privind eligibilitatea ale programului
LIFE

Curtea a examinat o plată efectuată pentru un proiect ecologic în
gestiune directă, care a fost finanțat prin programul LIFE. Curtea
a identificat mai multe încălcări ale normelor privind eligibilitatea costurilor de personal aplicabile acestui program, de
exemplu: contractele nu menționau programul LIFE, fișele de
pontaj nu fuseseră certificate și costurile nu fuseseră calculate pe
baza orelor efectiv lucrate. Curtea a raportat o eroare de 60 %
din costurile examinate.

Conform articolului 25.1 din Dispozițiile comune ale programului
LIFE (bazat pe articolul 126 din RF), costurile eligibile trebuie să se
bazeze pe costurile reale suportate; prin urmare, costurile nu se pot
baza pe o rată zilnică prevăzută în buget.
Timpul lucrat de personal pentru proiect trebuie documentat prin
mijloace adecvate (fișe de pontaj). Ar trebui remarcat totuși faptul că
timpul raportat de până la 2 zile pe lună în decursul unui an
calendaristic este acceptat fără fișe de pontaj. În plus, dacă timpul
lucrat pentru proiect poate fi documentat prin surse alternative (de
exemplu, extrase dintr-un sistem de contabilitate analitică), Comisia va
considera costurile conexe ca fiind eligibile.
Deși indicarea în mod special a proiectului în contractul angajatului nu
reprezintă o condiție, proiectul ar trebui menționat în fișele de pontaj
sau în alte mijloace de înregistrare a timpului de lucru. În plus, dacă
timpul lucrat pentru proiect poate fi documentat prin alte surse decât
fișele de pontaj, cum ar fi extrasele dintr-un sistem de contabilitate
analitică, costurile conexe vor fi considerate eligibile.
Dacă nu sunt semnate de angajat și validate de supraveghetor, fișele de
pontaj nu sunt la un standard acceptabil, iar costurile conexe nu sunt
considerate eligibile. Totuși, aceste fișe de pontaj sunt considerate
neeligibile numai în cazul în care nu sunt semnate și validate în mod
sistematic. Fișele de pontaj care nu sunt semnate și validate doar în
mod întâmplător sunt considerate o eroare de redactare și, de obicei,
sunt luate în considerare.
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Exemplele 4 și 5 – Administrația regională a beneficiat de finanțare din partea
UE pentru o serie de lucrări al căror cost a fost calculat pe baza unor prețuri
exagerate

Curtea a examinat două loturi de lucrări finanțate de
administrația regională din Andaluzia (Spania): unul consta în
refacerea unui drum rural și celălalt viza o casă cu specific rural
și clădirea adiacentă a exploatației agricole. În ambele cazuri,
Curtea a constatat că lucrările fuseseră atribuite în mod direct
unei societăți la prețuri exagerate. Curtea a raportat o eroare de
33 % și, respectiv, de 41 % din costurile examinate.
Exemplul 6 – Cerere de sprijin comună neautorizată

Curtea a examinat o plată efectuată către o societate agricolă din
Estonia pentru achiziția unui utilaj. Cererea de finanțare a
proiectului fusese depusă împreună cu o altă societate. Conform
normelor naționale, cererile comune pot beneficia de sume mai
mari de sprijin, dar sunt autorizate doar cu condiția ca niciunul
dintre solicitanți să nu exercite vreo influență dominantă directă
sau indirectă asupra celuilalt. Curtea a constatat că această
condiție nu era însă îndeplinită, ceea ce a dus la o eroare de
32 %.
Curtea a constatat erori legate de beneficiari neeligibili/cheltuieli
neeligibile (cuantificate până la 20 %) în Danemarca, Germania,
Grecia, Portugalia continentală, Italia (Basilicata), Austria și
Polonia.
Suprafețe de terenuri supradeclarate sau neeligibile

Exemplul 7 – Sprijinul destinat conservării livezilor tradiționale a fost plătit
pentru o suprafață pe care exista un număr prea mic de pomi fructiferi specifici
locului

În Portugalia, Curtea a examinat o plată care fusese efectuată
către un fermier în baza măsurii pentru agromediu și climă din
cadrul dezvoltării rurale pentru conservarea livezilor tradiționale din Insulele Azore. Conform normelor naționale, una
dintre condițiile care trebuiau îndeplinite pentru a beneficia de
această plată era ca livada să conțină cel puțin un soi care să fie
specific Insulelor Azore și care, dacă este cultivat împreună cu
alți pomi, să constituie cel puțin 80 % din numărul total al
pomilor. Curtea a efectuat vizite la cele două parcele pentru care
s-au depus cereri de sprijin și a constatat că acestea nu
cuprindeau un număr suficient de pomi pentru care plata ar fi
putut fi eligibilă. Parcelele nu îndeplineau norma respectivă
privind eligibilitatea, ceea ce a dus la o eroare de 100 %.
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Exemplul 8 – Sprijin plătit pentru suprafețe pe care nu se efectua nicio activitate
agricolă

Prin măsura de dezvoltare rurală intitulată „Plăți pentru zone
care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice”, se acordă sprijin pentru exploatații
agricole situate în anumite zone desemnate, cum ar fi zonele
montane. Sprijinul este plătit anual, per hectar de teren eligibil,
și reprezintă o compensație, integrală sau parțială, pentru
pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri
ca urmare a constrângerilor cu care se confruntă producția lor
agricolă în zonele respective. Fermierii trebuie să desfășoare o
activitate agricolă în zonele desemnate pentru a fi considerați
eligibili.
Curtea a vizitat, în Croația, o exploatație agricolă care
beneficiase de o plată compensatorie pentru „zone montane”.
Curtea a verificat un eșantion de trei parcele pe care beneficiarul
le declarase ca terenuri pentru pășunat. Pe una dintre parcele,
Curtea nu a identificat niciun semn că s-ar fi desfășurat vreo
activitate agricolă, cum ar fi pășunatul. Prin urmare, parcela nu
era eligibilă pentru plata compensatorie. Pe celelalte două
parcele existau suprafețe neeligibile, din cauza faptului că erau
acoperite de pădure deasă. Curtea menționează că agenția de
plăți identificase probleme similare, aceasta procedând ulterior
la recuperarea plăților necuvenite. Pe baza eșantionului său,
Curtea a estimat o eroare de 91 %.

Comisia înțelege că autoritățile croate au identificat potențiala
neeligibilitate a terenului în urma evaluării calității LPIS și au depus
eforturi pentru a întreprinde acțiuni ulterioare în vederea corectării
erorii.
Comisia înțelege că autoritățile croate au actualizat LPIS după vizita
promptă la fața locului și au inițiat procedura de recuperare a
sprijinului în termenele stabilite de legislația UE; prin urmare, nu va
exista un impact financiar generat de supradeclarare.

Curtea a constatat erori legate de supradeclararea sau neeligibilitatea unor terenuri (cuantificate până la 20 %) în Republica
Cehă, Germania (Saxonia), Spania (Extremadura), Franța
(Ron-Alpi), Croația, Portugalia (Insulele Azore și Portugalia
continentală), Slovacia, Finlanda și Regatul Unit (Anglia).
Nerespectarea normelor în materie de achiziții publice

Exemplul 9 – Un organism public a exclus în mod necuvenit oferta cea mai
scăzută depusă în vederea execuției unor lucrări

În Polonia, Curtea a examinat o plată efectuată către un
organism public pentru refacerea unui dig de protecție a unui
teren agricol împotriva inundațiilor provocate de un curs de apă.
Lucrările de construcție reprezentau 97 % din costurile auditate.
Curtea a examinat procedura de achiziție publică care a fost
utilizată pentru selectarea societății care a executat lucrările de
construcție și a constatat că oferta cea mai scăzută fusese exclusă
fără o justificare validă. Astfel, costurile implicate nu erau
eligibile, ceea ce a determinat auditorii să calculeze o eroare de
97 %.

Comisia înțelege că decizia de a exclude oferta cea mai mică a fost
contestată de ofertantul necâștigător. Cu toate acestea, organismul
național competent să soluționeze căile de atac în materie (KIO) a
respins calea de atac. Agenția de plăți a respectat decizia organismului
național de soluționare a căilor de atac.

Recomandarea 2: Comisia ar trebui să se asigure că
procedura de consolidare a asigurării este aplicată în mod
eficace pentru a ameliora calitatea și comparabilitatea
activității desfășurate de organismele de audit și că se iau
măsuri corective în ceea ce privește reducerea nejustificată
de către autoritățile italiene a ratei de inspecție la fața
locului (a se vedea punctele 3.30-3.35).

— registrele debitorilor ținute de statele membre conțin
informații complete și fiabile cu privire la cuantumurile și la natura datoriilor și că se aplică proceduri
eficace de recuperare/executare în cel mai scurt timp
posibil (a se vedea punctele 3.24 și 3.25).

— statele membre adoptă fără întârziere măsuri de
remediere atunci când se constată că IACS este afectat
de erori sistemice, în special în ceea ce privește
prelucrarea administrativă incorectă a cererilor de
ajutor (a se vedea punctul 3.15 și caseta 3.5);

— eligibilitatea și dimensiunile parcelelor agricole, în
special ale pășunilor permanente, sunt evaluate și
înregistrate în mod corect de către statele membre, pe
baza criteriilor UE aplicabile, prin intermediul unei
analize detaliate a celor mai recente ortoimagini (a se
vedea punctele 3.9, 3.10 și 3.20);

Recomandarea 1: Comisia și statele membre ar trebui să
ia măsurile necesare pentru a se asigura că IACS este
utilizat la potențialul său maxim. În acest scop, ar trebui
depuse eforturi speciale pentru a se asigura că

3.46.
În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și
a concluziilor exprimate pentru exercițiul 2013, Curtea
formulează următoarele recomandări:

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

X

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Răspunsul Comisiei

RO

2013

Exercițiu

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA RUBRICA „RESURSE NATURALE”

ANEXA 7.4

28.9.2017
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 322/237

X

Recomandarea 3: Comisia ar trebui să monitorizeze în
mod activ aplicarea de măsuri de remediere în ceea ce
privește deficiențele din cadrul sistemului de control
aplicabil în Polonia ajutorului acordat de UE pentru
grupurile de producători (a se vedea punctele 3.36-3.38).

Recomandarea 3: statele membre ar trebui să se asigure
că planurile de acțiune care vizează ratele de eroare
ridicate din domeniul dezvoltării rurale sunt complete,
incluzând toate regiunile și acoperind toate măsurile, în
special măsurile de investiții, și țin seama de constatările
de audit ale Comisiei și ale Curții (a se vedea punctul 4.30).

Recomandarea 2: Comisia ar trebui să asigure urmărirea
corespunzătoare a tuturor cazurilor în care Curtea a
detectat erori (așa cum au fost identificate la punctele 4.14, 4.20 și 4.21, precum și la punctul 4.16 în
domeniul mediului).

Recomandarea 1: statele membre ar trebui să amelioreze
modul de desfășurare a controalelor lor administrative,
utilizând toate informațiile relevante de care dispun
agențiile de plăți, întrucât acest lucru poate permite
detectarea și corectarea majorității erorilor (a se vedea
punctele 4.8 și 4.20). În special în ceea ce privește
măsurile de investiții, controalele administrative ar trebui
să utilizeze toate informațiile disponibile pentru a confirma eligibilitatea cheltuielilor, a proiectelor și a
beneficiarilor (inclusiv a tuturor acționarilor finali),
precum și respectarea legislației UE și/sau a normelor
naționale aplicabile în cadrul procedurilor de achiziții
publice.

4.37.
În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și
a concluziilor exprimate pentru exercițiul 2013, Curtea
formulează următoarele recomandări în domeniul dezvoltării
rurale:

Pusă în
aplicare
integral

Recomandarea Curții

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

X

X

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

În plus, în ceea ce privește punctul 4.16, întrucât beneficiarul a
confirmat în scris în timpul evaluării raportului final că nu
poate recupera TVA-ul, Comisia nu a avut niciun motiv să pună
la îndoială această confirmare scrisă.

Comisia înțelege că a demonstrat CCE că a urmărit în mod
adecvat toate cazurile. Operațiunile individuale descrise la
punctele 4.14 și 4.21 au fost acoperite de audituri speciale ale
Comisiei. Deficiențele sistemice descrise la punctul 4.20 privesc
aceleași aspecte ca cele identificate de auditorii Comisiei și, ca
atare, sunt incluse în evaluarea riscurilor atunci când se
elaborează programul de lucru anual.
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De asemenea, Curtea recomandă următoarele:

Recomandarea 7: corecțiile financiare impuse statelor
membre în ceea ce privește Fondul european pentru
pescuit ar trebui să fie susținute de elemente de probă care
să ateste validarea lor (a se vedea punctul 4.34).

4.38.
X

X

X

Recomandarea 5: Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a
reduce în continuare numărul dosarelor de audit deschise
aflate încă în lucru, astfel încât să permită închiderea până
la sfârșitul anului 2015 a tuturor auditurilor desfășurate
înainte de 2012 (a se vedea punctul 4.27).

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Răspunsul Comisiei

RO

Recomandarea 6: Comisia ar trebui să își dezvolte în
continuare abordarea aplicată pentru calcularea ratei de
eroare reziduală, asigurându-se că ia în considerare toate
cheltuielile și toate agențiile de plăți (a se vedea
punctul 4.29).

X

Pusă în
aplicare
integral

Recomandarea 4: Comisia ar trebui să documenteze
modul în care calculează cheltuielile vizate de auditurile
sale de conformitate (a se vedea punctul 4.24).

În ceea ce privește PAC în ansamblul său, Curtea formulează
următoarele recomandări:

Recomandarea Curții

Analiza Curții cu privire la progresele realizate
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CAPITOLUL 8
Securitate și cetățenie
CUPRINS
Puncte

Introducere
Scurtă descriere a rubricii din cadrul financiar multianual
Sfera și abordarea auditului
Regularitatea operațiunilor
Examinarea sistemelor selectate
Gestiunea partajată

8.1-8.6
8.2-8.5
8.6
8.7
8.8-8.12
8.8-8.10

Gestiunea directă

8.11

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de guvernanță

8.12
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INTRODUCERE
8.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
rubrica Securitate și cetățenie din cadrul financiar multianual
(CFM). Caseta 8.1 oferă o imagine de ansamblu a principalelor
activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică în 2016.
Caseta 8.1 – Rubrica 3 din CFM – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
- plăți în avans (2)
+ plăți în avans validate și închise (2)

3,1
2,2
1,5

Total, populația auditată

2,4

(1)
(2)

Includ cheltuieli pentru domeniile consumatori, justiție, drepturi, egalitate și cetățenie.
În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.
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Scurtă descriere a rubricii din cadrul financiar
multianual
8.2. Rubrica 3 acoperă mai multe politici al căror obiectiv
comun este de a consolida conceptul de cetățenie europeană
prin crearea unui spațiu de libertate, de justiție și de securitate
fără frontiere interne. După cum se arată în caseta 8.1, cel mai
important domeniu de cheltuieli din cadrul acestei rubrici este
Migrația și securitatea; se acordă, de asemenea, finanțare pentru
domeniul Produse alimentare și hrană pentru animale (care
acoperă nutriția, sănătatea animalelor și a plantelor și bunăstarea
animalelor) și pentru activitățile culturale și creative (Europa
creativă), precum și pentru programele care acoperă domeniile
justiție, drepturi, egalitate și cetățenie și consumatori și sănătate.
O parte semnificativă a plăților se face prin intermediul
agențiilor descentralizate (1).

Migrație și securitate
8.3. Majoritatea cheltuielilor aferente domeniului Migrație și
securitate sunt finanțate din două fonduri: Fondul pentru azil,
migrație și integrare (2) (FAMI) și Fondul pentru securitate
internă (FSI). Aceste fonduri au fost create pentru perioada
2014-2020 și au înlocuit programul SOLID („Solidaritatea și
gestionarea fluxurilor migratorii”), care era compus din
patru instrumente (3), precum și din cele două programe
„Prevenirea și combaterea infracționalității” (ISEC) și „Prevenirea,
pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor
riscuri legate de securitate” (CIPS). Ca și în cazul programului
SOLID, gestionarea celei mai mari părți a finanțării FAMI și FSI
este partajată între statele membre și Comisie [DG Migrație și
Afaceri Interne (DH HOME)]. Obiectivul FAMI este de a
contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație și de a
introduce o abordare comună la nivelul UE în materie de azil și
imigrație. FSI urmărește să asigure un nivel ridicat de securitate
în UE. FSI este compus din două instrumente (4): FSI-Frontiere și
vize și FSI-Poliție. Primul instrument furnizează sprijin pentru
introducerea de măsuri armonizate de gestionare a frontierelor,
precum și pentru dezvoltarea unei politici comune în materie de
vize, în timp ce al doilea instrument se axează pe cooperarea
între forțele de ordine și pe îmbunătățirea capacității de a
gestiona riscurile și crizele legate de securitate.

(1)
(2)
(3)

(4)

12 astfel de organisme sunt în prezent active în diferite domenii
de politică acoperite de această rubrică.
Actul legislativ de înființare a FAMI poate fi găsit pe site-ul
Eur-Lex.
Actele legislative de înființare a acestor instrumente pot fi găsite
pe site-ul Eur-Lex: Fondul pentru frontierele externe, Fondul
european de returnare, Fondul european pentru refugiați, Fondul
european de integrare a resortisanților țărilor terțe.
Actele legislative de înființare a acestor instrumente pot fi găsite
pe site-ul Eur-Lex: FSI-Frontiere și vize, FSI-Poliție.
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Alte domenii
8.4. Principalul obiectiv al programului Produse alimentare și
hrană pentru animale este să asigure sănătatea oamenilor, a
animalelor și a plantelor în toate etapele lanțului alimentar. Cel
mai important element de cheltuieli acoperă rambursarea
cheltuielilor efectuate de statele membre în cadrul programelor
legate de combaterea anumitor boli ale animalelor, programe
care fuseseră aprobate de Comisie.
8.5. Europa creativă este programul-cadru al UE de susținere
a culturii și audiovizualului. Rubrica 3 include totodată o serie
de programe destinate realizării obiectivului comun reprezentat
de consolidarea spațiului de securitate și cetățenie, în special
programele din domeniile justiției și consumatorilor și programul privind drepturile, egalitatea și cetățenia.

Sfera și abordarea auditului
8.6. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, în 2016, următoarele aspecte
privind rubrica Securitate și cetățenie:
(a) un eșantion de 15 operațiuni, astfel cum se indică la
punctul 7 din anexa 1.1. Eșantionul a fost astfel constituit
încât să permită Curții să formuleze o opinie cu privire la
cheltuielile de la buget aferente exercițiului 2016 în
ansamblul lor – și nu ca să fie reprezentativ pentru
întreaga gamă de cheltuieli acoperite de această rubrică din
cadrul CFM. Această alegere a fost motivată de nivelul
relativ scăzut al plăților pentru acest domeniu de politică
în 2016 (aproximativ 2 % din totalul plăților UE).
Eșantionul a fost alcătuit din cinci operațiuni derulate în
gestiune partajată cu statele membre (5), șapte operațiuni
gestionate direct de către Comisie și trei operațiuni care
implicau validarea și închiderea unor plăți în avans către
agenții;
(b) principalele sisteme utilizate de Comisie și de statele
membre pentru a oferi o asigurare în ceea ce privește
plățile efectuate în cadrul programului SOLID, precum și
din fondurile FAMI și FSI. Pentru a aprofunda examinarea
realizată cu privire la sisteme, Curtea a efectuat de
asemenea teste suplimentare asupra unui eșantion format
din 35 de operațiuni: 24 de operațiuni care făceau obiectul
unei gestiuni partajate între Comisie și statele membre și
11 operațiuni aflate în gestiunea directă a Comisiei.
Eșantionul format din operațiuni derulate în gestiune
partajată s-a axat pe programul SOLID, întrucât, în 2016,
majoritatea cheltuielilor validate și închise de Comisie au
continuat să fie realizate în cadrul acestui program. Curtea
a examinat, în principal, acele sisteme ale statelor membre
care fuseseră evaluate de Comisie ca furnizând un nivel
rezonabil de asigurare;

(5)

Germania, Spania, Franța, Italia și Lituania.
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(c) dacă informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate
ale DG HOME și DG Comunicare (DG COMM) cu privire la
regularitatea cheltuielilor concordau în cea mai mare parte
cu rezultatele Curții.

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
8.7. Dintre cele 15 operațiuni examinate, patru erau afectate
de erori cuantificabile, trei dintre acestea situându-se sub 2 % din
valoarea operațiunii examinate. Întrucât acest eșantion nu era
destinat să fie reprezentativ pentru cheltuielile aferente rubricii
din CFM discutate în prezentul capitol, nu s-a calculat o rată de
eroare.

EXAMINAREA SISTEMELOR SELECTATE

Gestiunea partajată
FAMI și FSI

8.8. Curtea a examinat procedura care a condus la aprobarea
de către Comisie a 10 programe naționale, evaluarea de către
Comisie a sistemelor de gestiune și de control ale statelor
membre și validarea și închiderea financiară a conturilor aferente
FAMI și FSI în 2016. Curtea a testat aceleași sisteme în cadrul
unor vizite efectuate în patru state membre (6). După cum se
arată în caseta 8.2, la doi ani de la demararea perioadei de
programare de șapte ani, progresele realizate în ceea ce privește
efectuarea de plăți în gestiune partajată în cadrul FAMI și al FSI
au fost lente.

(6)

Pentru FAMI, în Spania și în Austria, iar pentru FSI, în Germania
și în Franța.

8.8. Cu toate că nivelul plăților în primele conturi aferente
exercițiilor financiare 2014 și 2015 a fost scăzut, Comisia ar dori să
sublinieze faptul că plățile raportate în 2017 (aferente conturilor 2016) au crescut de mai mult de trei ori în comparație cu conturile
2014-2015. În plus, conform Raportului anual privind execuția din
2016, sumele angajate la nivelul statelor membre au ajuns la 36 %
pentru FAMI și la 40 % pentru FSI. Prin urmare, se preconizează că
tendința de creștere a plăților se va menține.
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Caseta 8.2 – Execuția FAMI și a FSI până în exercițiul financiar 2015 a fost relativ lentă

Notă: Rata de execuție compară cheltuielile în gestiune partajată din cursul exercițiilor financiare 2014 și 2015 cu alocarea totală pentru perioada de finanțare 2014-2020
pentru cele 13 state membre în cazul cărora Comisia a validat și a închis cheltuielile pentru 2014 și 2015.
Sursa: Decizia Comisiei privind validarea și închiderea conturilor anuale pentru programe naționale care acoperă cheltuieli suportate în cadrul FAMI și al FSI în exercițiile
financiare 2014 și 2015.
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8.9. Curtea a constatat o serie de deficiențe la nivelul
Comisiei (DG HOME) și la nivelul statelor membre. Caseta 8.3
ilustrează principalele deficiențe de sistem și efectele acestora.

8.9. Comisia subliniază faptul că sistemul său de control a
funcționat în mod adecvat și consecvent, permițându-i astfel să
furnizeze un nivel de asigurare corespunzător, astfel cum s-a arătat în
Raportul anual de activitate.

SOLID

8.10. Examinarea de către Curte a eșantionului suplimentar
de operațiuni [a se vedea punctul 8.6 litera (b)] a confirmat în
linii mari evaluările realizate de Comisie cu privire la nivelul de
asigurare furnizat de sistemele statelor membre.

8.10. Comisia salută faptul că, în linii mari, Curtea a confirmat
evaluarea Comisiei cu privire la nivelul de asigurare furnizat de
sistemele statelor membre pentru SOLID. Comisia consideră că de aici
rezultă că și nivelul de asigurare este, prin urmare, fiabil.
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Caseta 8.3 – Deficiențe de sistem în cadrul SOLID, al FAMI și al FSI
Deficiența

Efectul

Răspunsul Comisiei

La nivelul Comisiei
1.

Exista un număr mare de proiecte de Poate întârzia implementarea.
programe FAMI/FSI (de exemplu, în Germania, programul FSI avea 10 versiuni, iar în
Regatul Unit, programul FAMI avea nouă versiuni) elaborate de statele membre și analizate de Comisie înainte de aprobarea lor.

Faza de programare a fost un proces iterativ desfășurat
împreună cu statele membre și necesar pentru a
asigura un nivel înalt de calitate a programelor
naționale aprobate de Comisie pentru perioada de
programare 2014-2020.

2.

Evaluarea realizată de Comisie cu privire la Limitează evaluarea de către Comisie a sistemelor
sistemele statelor membre pentru FAMI și statelor membre.
FSI se baza adesea pe informații care nu erau
suficient detaliate, în special în domeniul
strategiilor de audit.

Comisia nu împărtășește opinia Curții, în special în
ceea ce privește strategiile de audit, având în vedere
ipotezele următoare.
În ciuda faptului că temeiul juridic nu impune
autorităților de audit să prezinte propriile rapoarte
privind auditul sistemelor, Comisia a solicitat în mod
sistematic acestor autorități să prezinte astfel de
rapoarte, în funcție de necesități. Pe baza modelului
utilizat pentru obținerea asigurării în cadrul gestiunii
partajate, Comisia a considerat că nu este nici realist,
nici eficient să examineze și să analizeze în
integralitate conținutul tuturor rapoartelor privind
auditul sistemelor.
Rapoartele de audit întocmite de autoritatea de audit
nu sunt decât unul dintre instrumentele care permit
acestei autorități și, ulterior, Comisiei, să obțină o
asigurare cu privire la veridicitatea celor trei avize
emise de autoritatea de audit în conturi. Modelul
utilizat pentru obținerea asigurării în cadrul gestiunii
partajate se bazează pe alți patru piloni de asigurare
(rezumatul strategiei de audit; rezultatul activităților de
audit al sistemelor; rezultatul activităților de audit
financiar; reefectuarea auditului, dacă este cazul, și
orice alte audituri la care a fost supusă autoritatea
responsabilă în perioada de referință; propriile
activități de audit ale DG HOME, și anume
examinările documentației, reuniunile privind examinarea sistemelor și auditurile sistemelor).

3.

Externalizarea activității de audit cu privire la
programul SOLID:
—

Deși statele membre au răspuns cu Întârzie corectarea de către statele membre a
promptitudine, s-au înregistrat întârzi- deficiențelor de la nivelul sistemelor de control.
eri în elaborarea rapoartelor întocmite
în urma auditurilor de conformitate
ex post (au fost necesare, în medie,
20 de luni pentru a elabora un raport
final de audit).

Comisia confirmă că în trecut s-au înregistrat unele
întârzieri în elaborarea rapoartelor întocmite în urma
auditurilor de conformitate ex post, însă nu este de
acord cu afirmația că acestea au dus la întârzieri în
corectarea de către statele membre a deficiențelor de la
nivelul sistemelor de control.
Obiectivul principal al unui control ex post este de a
determina nivelul rezidual de eroare din cadrul
programului (programelor) auditat(e); asigurarea dată
de Comisie se bazează, de asemenea, pe auditurile
sistemelor de pe parcursul întregii perioade de
programare, care constituie pentru statele membre
principala ocazie de a lua măsuri corective pentru
remedierea deficiențelor sistemelor.
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Efectul
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Răspunsul Comisiei

Proceduri nedocumentate în mod sufi- Calitatea auditurilor de conformitate ex post riscă DG HOME a recurs la contractanți externi pentru
cient de control al calității pentru să nu fie constantă.
desfășurarea auditurilor în conformitate cu planul de
activitățile de audit externalizate.
lucru anual.
Procesul de supraveghere a contractanților desfășurat de
DG HOME este bazat pe o serie de elemente-cheie care
nu se rezumă la completarea sistematică a unor liste de
verificare și la sarcina administrativă care decurge din
această activitate. Printre elementele-cheie respective se
numără, de exemplu, orientări specifice cu privire la
riscuri destinate managerului de grad superior care
coordonează procesul de evaluare, liste de verificare
standard pentru auditurile de proiect elaborate pentru
a asigura coerența abordărilor în materie de audit ale
statelor membre, reuniuni între auditorul însărcinat cu
verificarea documentației și contractantul extern,
desfășurate cu scopul de a-l informa pe acesta din
urmă cu privire la sfera de aplicare a misiunii de audit,
la riscuri etc.).
La nivelul statelor membre

4.

În Austria și în Spania, controalele la fața Risc crescut în materie de eligibilitate, gestionare
locului efectuate de autoritățile responsabile și control al acțiunilor finanțate.
nu erau suficient documentate, iar în Spania,
eșantioanele de control nu au fost extrase
din întreaga populație.

5.

Spania și Franța nu dispun de un instrument
informatic specific pentru gestionarea și
controlul fondurilor.

6.

Deficiențe în ceea ce privește activitățile de
audit desfășurate de autoritățile de audit:

În ceea ce privește instrumentele informatice pentru
gestionarea fondurilor, Franța a instituit sistemul
PRESAGE, care nu era pe deplin operațional la
momentul primelor conturi. Autoritatea responsabilă
s-a angajat să introducă toate proiectele în baza de
date până la jumătatea anului 2017. Această situație
nu a afectat însă eligibilitatea costurilor și nu a
presupus riscuri financiare deoarece autoritatea responsabilă nu a efectuat decât plăți în avans.

În Germania și în Austria nu existau
suficiente dovezi că autoritatea responsabilă
respectă criteriile de desemnare.
În Franța, metodologia de eșantionare nu
ținea seama de diferențele dintre FAMI și FSI
în ceea ce privește riscurile inerente.
În Germania, testele cu privire la controalele
administrative erau limitate.

În ceea ce privește metodologia de eșantionare utilizată
de autoritatea franceză de audit, precizăm faptul că
această autoritate și-a schimbat abordarea.
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Gestiunea directă
8.11. În ceea ce privește cheltuielile gestionate direct de către
Comisie, examinarea Curții cu privire la eșantionul de operațiuni
a arătat că aproximativ jumătate dintre acestea nu erau afectate
de erori. În cea mai mare parte, erorile detectate de Curte erau
lipsite de gravitate și priveau eligibilitatea costurilor și
procedurile de licitație. Caseta 8.4 ilustrează o constatare
referitoare la finanțarea acordată de UE pentru un proiect
privind ajutorul de urgență.

8.11. Comisia salută confirmarea, de către Curte, a faptului că
erorile detectate erau, în cea mai mare parte, lipsite de gravitate.

Caseta 8.4 – Exemplu de constatare

Caseta 8.4 – Exemplu de constatare

Curtea a examinat o plată efectuată de Comisie (DG Migrație
și Afaceri Interne) în favoarea Greciei. Această plată privea
un ajutor de urgență pentru transportarea unor migranți
provenind din țări terțe din insulele grecești în Grecia
continentală, între lunile august și noiembrie 2015, în
momentul de vârf al crizei refugiaților.

Sosirea a sute de mii de migranți în Grecia a necesitat un răspuns
umanitar urgent și eficace din partea UE. Obiectivul acțiunii a fost
de a permite transferul migranților din insulele grecești către Grecia
continentală, pentru a se evita o catastrofă umanitară. În acest
scop, Grecia a încheiat contracte cu mai multe companii de
transport maritim pentru utilizarea navelor acestora în cadrul
acțiunii. Prin urmare, navele respective nu mai puteau fi utilizate
pentru activități turistice sau pentru asigurarea serviciilor regulate.
Acțiunea a fost foarte urgentă și extrem de utilă și a fost pusă în
aplicare cu respectarea deplină a principiilor bunei gestiuni
financiare.

Autoritățile elene au plătit 8 milioane de euro în vederea
închirierii unor nave care să fie utilizate pentru a transporta
migranții, pentru a-i caza și pentru a le oferi gustări. Comisia
a contribuit cu un grant în valoare de 6 milioane de euro la
această acțiune, în temeiul unui acord semnat cu autoritățile
elene în noiembrie 2015.

Autoritățile elene au semnat un contract cu scopul:

Companiile maritime selectate au transportat peste 150 000
de migranți, oferindu-le cazare și gustări, și le-au vândut
migranților adulți bilete de transport la un preț de 60 de
euro per bilet (copiii au plătit până la 30 de euro), realizând
astfel un câștig de până la 9 milioane de euro. Navele nu au
transportat niciun pasager în călătoriile pe care le-au făcut
între partea continentală și insulele de unde urmau să
îmbarce migranții.

1.

de a se asigura că sunt disponibile nave pentru proiectul
referitor la migranți, nave care să nu fi fost deja alocate
pentru efectuarea itinerariilor regulate, în special a celor
destinate turiștilor pe perioada verii;

2.

de a se asigura că migranților li se vor oferi servicii în materie
de transport, cazare și hrană.

Apelul lansat de autoritățile elene stipula clar că contractantul
trebuia să ofere servicii suplimentare față de cele prevăzute în mod
normal în costul unui bilet. Printre aceste servicii se numărau
furnizarea de hrană, cazare etc., iar ofertele primite stipulau, de
asemenea, în mod clar, că prețul de ofertă lua în calcul faptul că
navele trebuiau să fie goale la călătoriile retur. Documentația
aferentă procedurii de ofertare emisă de autoritățile elene stipula, de
asemenea, că contractantul putea să factureze migranților prețul
biletului de transport pentru aceste deplasări. Acest lucru a fost, de
asemenea, luat în considerare în prețul din ofertele prezentate.
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Comisia a fost informată că migranții au plătit sume de bani
companiilor maritime. Cu toate acestea, în octombrie 2015,
atunci când a evaluat acțiunea propusă, și în martie 2016,
când a evaluat performanța acțiunii înainte de a plăti restul
grantului, Comisia nu a făcut referire la venitul potențial
realizat cu ajutorul sumelor obținute de la migranți. În
documentația care însoțea contractul încheiat între autoritățile elene și companiile maritime se făcea referire la
încasarea unor sume de bani de la migranți, însă nu exista o
estimare a acestor venituri. Prin urmare, în cazul acestei
măsuri de urgență, există o lipsă de transparență în ceea ce
privește repartizarea finanțării între sursele publice și
veniturile provenind de la migranți.

Comisia nu împărtășește evaluarea Curții și această constatare.

Prețul mediu al pieței în sezonul de vârf pentru un bilet
dus-întors la clasa economică pentru rutele în cauză era de
până la 90 de euro. Veniturile provenind de la migranți, în
valoare de până la 60 de euro pentru un bilet, au contribuit
la veniturile și, prin urmare, la profiturile eventuale realizate
de companiile maritime. Legislația UE nu permite beneficiarilor de granturi acordate de UE să obțină profituri din
implementarea unui proiect și, într-adevăr, autoritățile elene,
în calitate de beneficiar al grantului, nu au obținut niciun
profit.

Având în vedere, de asemenea, faptul că migranții au utilizat toate
facilitățile de la bord (inclusiv cele de clasa I și cabinele), iar
companiile de transport maritim nu au obținut venituri din
transportul de vehicule sau din alte servicii, cum ar fi vânzarea de
alimente, Comisia consideră că autoritățile elene au plătit un preț
corect pentru acest serviciu de transport maritim.

Contractele încheiate de autoritățile elene cu companiile de
transport maritim acopereau utilizarea navelor pentru
perioade de până la 20 de zile, pentru o sumă cuprinsă
între 30 000 de euro și 40 000 de euro pe zi per navă,
pentru un total de 228 de zile de transport. Au existat zile în
care navele au fost inactive în port, dar companiile maritime
au fost plătite, astfel cum s-a convenit în contract. Trei nave
au fost inactive în port timp de 3, 4 și, respectiv, 5 zile.
Companiile maritime au primit însă suma de 415 500 de
euro pentru aceste nave.

Cele câteva zile de inactivitate a navelor, menționate de Curte, erau
previzibile, deoarece, în baza contractului, navele trebuiau să fie
mereu disponibile și pregătite să plece în orice moment, către orice
destinație, având în vedere situația de urgență extremă cu care se
confrunta Grecia în perioada în care a fost acordat grantul. Potrivit
calculelor Comisiei, numărul zilelor în care navele au fost inactive a
fost, în total, de șapte.

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de
guvernanță

8.12. Raportul anual de activitate al DG HOME și cel al
DG COMM au fost întocmite în conformitate cu instrucțiunile
date de DG Buget, iar metodele utilizate pentru calculul ratelor
de eroare nu indică probleme de ordin metodologic. Numărul de
operațiuni auditate de Curte în 2016 este, din punct de vedere
statistic, prea mic pentru ca aceasta să poată compara
informațiile raportate cu privire la regularitatea cheltuielilor de
către aceste direcții generale cu rezultatele sale de audit.

Execuția financiară a acțiunii corespunde întru totul acordului de
grant încheiat cu autoritățile elene și este pusă în aplicare în
conformitate cu normele în vigoare, fiind așadar legală și
desfășurată în regularitate.
Prețul biletului nu poate fi considerat drept venit relevant în sensul
contractului, întrucât obiectul contractului era furnizarea de servicii
care depășeau cadrul serviciilor prevăzute în prețul biletului.
Ca atare, Comisia consideră că procedura de ofertare, evaluarea
ofertelor, atribuirea contractului, prestarea de servicii și plățile
efectuate de către autoritățile elene au fost legale, conforme cu
reglementările în vigoare și pe deplin transparente.

După cum s-a explicat deja mai sus, contractul stipula furnizarea
de servicii care depășeau cadrul serviciilor prevăzute în prețul
biletului și, ca atare, orice potențial venit, sau chiar profit, dacă
există, obținut din bilet nu este nici relevant pentru acordul de
grant, nici măsurabil.
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INTRODUCERE
9.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
rubrica „Europa în lume” din cadrul financiar multianual (CFM).
Caseta 9.1 oferă o imagine de ansamblu a principalelor activități
și cheltuieli efectuate pentru această rubrică în 2016.
Caseta 9.1 – Rubrica „Europa în lume” din CFM – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
– plăți în avans (1) (2)
+ plăți în avans validate și închise (1)
Total, populația auditată
(1)
(2)

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).
Includ plăți în valoare de 0,3 miliarde de euro către Fondul de garantare pentru acțiuni externe.

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.

10,3
6,6
4,6
8,3
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Scurtă descriere a rubricii „Europa în lume”
9.2. Rubrica „Europa în lume” acoperă cheltuielile aferente
tuturor acțiunilor externe (politica externă) finanțate de la
bugetul general al UE. Politicile din cadrul acestei rubrici au ca
obiective:
— promovarea la nivel mondial a valorilor UE, cum ar fi
drepturile omului, democrația și statul de drept;
— abordarea provocărilor globale majore, cum ar fi schimbările climatice și pierderea biodiversității;
— sporirea impactului politicii UE de cooperare pentru
dezvoltare, cu scopul principal de a ajuta la eradicarea
sărăciei;
— investirea în prosperitatea și stabilitatea pe termen lung a
țărilor din vecinătatea UE, atât prin pregătirea țărilor
candidate pentru aderare, cât și printr-o politică de
vecinătate;
— consolidarea solidarității europene în urma dezastrelor
naturale sau provocate de om;
— îmbunătățirea prevenirii și soluționării crizelor, menținerea
păcii și consolidarea securității internaționale.
9.3. Principalele direcții generale implicate în execuția
bugetului destinat acțiunii externe sunt Direcția Generală
Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO), Direcția
Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR),
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare
Europene (ECHO) și Serviciul Instrumente de Politică Externă
(FPI).
9.4. În 2016, plățile aferente rubricii „Europa în lume” s-au
ridicat la 10,3 miliarde de euro și au fost efectuate prin
intermediul mai multor instrumente (a se vedea caseta 9.1) și
metode de finanțare (1), în peste 150 de țări.

(1)

Cum ar fi, în special, finanțarea unor contracte de achiziții,
granturi, împrumuturi speciale, garanții pentru împrumuturi și
asistență financiară, sprijin bugetar și alte forme direcționate de
ajutor bugetar.
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Sfera și abordarea auditului
9.5. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat, în 2016, următoarele aspecte
privind rubrica „Europa în lume”:
(a) un eșantion de 156 de operațiuni, astfel cum se indică la
punctul 7 din anexa 1.1. Eșantionul a fost astfel constituit
încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă de cheltuieli
acoperite de această rubrică din cadrul CFM. Eșantionul a
fost format din 68 de operațiuni aprobate de delegațiile UE
din 12 state beneficiare și din 88 de operațiuni aprobate de
serviciile centrale ale Comisiei, dintre care 24 au fost
implementate prin intermediul partenerilor ECHO în zone
afectate de crize umanitare;
(b) sistemele relevante, în vederea identificării deficiențelor de
sistem, atunci când fuseseră detectate erori;
(c) dacă informațiile prezentate în rapoartele anuale de activitate
ale DG DEVCO și DG NEAR cu privire la regularitatea
cheltuielilor concordau în cea mai mare parte cu rezultatele
Curții.

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
9.6. Anexa 9.1 prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. Dintre cele 156 de operațiuni examinate, 48 (31 %) conțineau erori (2). Pe baza celor 24 de
erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare este de
2,1 % (3).
9.7. Comisia aplicase măsuri corective care afectau în mod
direct 13 dintre operațiunile cuprinse în eșantionul Curții.
Aceste măsuri au fost relevante pentru calculele Curții, întrucât
au contribuit la reducerea nivelului de eroare estimat de Curte
pentru acest capitol cu 0,3 puncte procentuale.

(2)
(3)

Anumite operațiuni conțineau mai multe erori. În total, Curtea a
raportat 56 de erori.
Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 0,6 % și 3,6 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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9.8. În cinci cazuri de erori cuantificabile, Comisia dispunea
de suficiente informații astfel încât să fi putut preveni sau detecta
și corecta erorile respective înainte de acceptarea cheltuielilor.
Dacă Comisia ar fi utilizat în mod corespunzător toate
informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare estimat pentru
acest capitol ar fi fost cu 0,7 puncte procentuale mai mic (4).
Curtea a identificat alte șase operațiuni cu erori care ar fi trebuit
să fie detectate de către auditorii numiți de beneficiari. Aceste
cazuri de erori au contribuit cu 0,2 puncte procentuale la nivelul
de eroare estimat.
9.9. Caseta 9.2 prezintă repartizarea diferitelor tipuri de
erori care au contribuit la estimarea Curții privind nivelul de
eroare pentru 2016.
Caseta 9.2 – Europa în lume – Repartizarea nivelului de eroare estimat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

(4)

Comisia însăși a comis erori (în două cazuri) reprezentând 0,6 %
din rata de eroare, în timp ce beneficiarii au comis erori (în
trei cazuri) reprezentând 0,1 % din această rată.
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9.10. Condițiile de plată din două domenii limitează măsura
în care operațiunile sunt expuse erorilor. Aceste domenii sunt
reprezentate de sprijinul bugetar (5) și de situațiile de aplicare a
așa-numitei „abordări noționale” în cazul proiectelor cu donatori
multipli implementate de organizații internaționale (6).
9.11. Sprijinul bugetar reprezintă o contribuție la bugetul
general al unui stat sau la bugetul pe care acesta îl consacră unei
politici sau unui obiectiv specific. Curtea a examinat dacă
Comisia respectase condițiile aplicabile pentru efectuarea de
plăți de sprijin bugetar în favoarea țărilor partenere și dacă
verificase respectarea condițiilor generale de eligibilitate (cum ar
fi realizarea unor progrese satisfăcătoare în ceea ce privește
gestiunea finanțelor publice).
9.12. Totuși, având în vedere faptul că prevederile legale lasă
o marjă largă de interpretare, Comisia dispune de o flexibilitate
considerabilă atunci când decide dacă aceste condiții generale au
fost respectate. Auditul efectuat de Curte cu privire la
regularitate nu poate depăși etapa în care ajutorul este plătit
țării partenere, întrucât fondurile transferate sunt integrate în
resursele bugetare ale țării beneficiare. Eventualele deficiențe în
cadrul gestiunii financiare a acesteia, care conduc la utilizarea
necorespunzătoare a fondurilor la nivel național, nu vor genera
erori care să poată fi detectate în cadrul auditului efectuat de
Curte (7).
9.13. Atunci când contribuțiile Comisiei la proiectele cu
donatori multipli sunt puse în comun cu contribuțiile altor
donatori și nu sunt alocate în vederea finanțării unor cheltuieli
specifice clar identificabile, Comisia presupune că normele UE
privind eligibilitatea sunt respectate atât timp cât fondurile puse
în comun includ cheltuieli eligibile suficiente pentru a acoperi
contribuția UE. Această abordare, astfel cum este aplicată de
Comisie, a fost luată în considerare și în testele de fond efectuate
de Curte (8).

(5)
(6)

(7)

(8)

Plățile pentru sprijin bugetar finanțate în 2016 de la bugetul
general s-au ridicat la 1,1 miliarde de euro.
Plățile de la bugetul general efectuate în favoarea unor organizații
internaționale în 2016 s-au ridicat la 3,0 miliarde de euro. Nu se
poate preciza proporția din această sumă pentru care s-a aplicat
abordarea noțională, întrucât Comisia nu o monitorizează
separat.
Eficiența și eficacitatea sprijinului bugetar sunt analizate în mai
multe rapoarte speciale ale Curții, cele mai recente legate de
această tematică fiind Raportul special nr. 32/2016 referitor la
asistența acordată Ucrainei de către UE, Raportul special nr. 30/
2016 referitor la eficacitatea sprijinului acordat de UE în sectoare
prioritare în Honduras și Raportul special nr. 13/2016 referitor la
asistența acordată de UE pentru consolidarea administrației
publice în Republica Moldova (http://eca.europa.eu).
Curtea nu a controlat elementele subiacente de cheltuieli în
cazurile în care contribuția Comisiei era sub 75 % din bugetul
acțiunii respective. În cazul în care această contribuție se situează
între 75 % și 90 %, Curtea a evaluat de la caz la caz necesitatea de
a efectua controale cu privire la elementele subiacente de
cheltuieli.
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9.14. Dacă se exclud din eșantionul auditat cele 7 operațiuni
de sprijin bugetar și cele 17 operațiuni în care s-a aplicat
abordarea noțională, nivelul de eroare estimat este de 2,8 % (9).
9.15. Un procent de 37 % din nivelul de eroare estimat poate
fi atribuit unor cheltuieli pentru care nu au fost furnizate
documente justificative esențiale (a se vedea exemplele 1-3 din
anexa 9.2).
9.16. Un procent de 28 % din nivelul de eroare estimat este
reprezentat de două cazuri în care Comisia a acceptat cheltuieli
care nu fuseseră de fapt suportate (a se vedea exemplul 4 din
anexa 9.2).
9.17. Cel mai frecvent tip de eroare, reprezentând 26 % din
nivelul de eroare estimat, se referă la cheltuieli neeligibile.
Acestea includ cheltuieli efectuate în legătură cu activități care
nu erau acoperite de un contract sau cheltuieli care fuseseră
suportate în afara perioadei de eligibilitate și, de asemenea,
acoperă cheltuieli efectuate cu nerespectarea regulii de origine,
taxe neeligibile și utilizarea unor rate de schimb greșite (a se
vedea exemplul 5 din anexa 9.2).
9.18. Comisia și partenerii săi responsabili de implementarea
proiectelor au comis mai multe erori în cadrul operațiunilor
aferente granturilor, precum și în cadrul acordurilor de contribuție încheiate cu organizații internaționale decât în cadrul
operațiunilor aferente altor forme de sprijin. Dintre cele 91 de
operațiuni care se încadrau în cele două tipuri examinate,
19 (21 %) conțineau erori cuantificabile.
9.19. Pe lângă erorile pe care le-a cuantificat, Curtea a
identificat 32 de erori necuantificabile care priveau nerespectarea obligațiilor legale sau contractuale.
9.20. Cele șapte operațiuni de sprijin bugetar examinate nu
conțineau nicio eroare.
9.21. Testele efectuate de Curte pe operațiuni au pus în
evidență anumite deficiențe la nivelul controalelor din cadrul
sistemelor utilizate de direcțiile generale ale Comisiei care sunt
vizate de rubrica Europa în lume. Astfel cum se arată la
punctul 9.8, în anumite cazuri, auditorii desemnați de
beneficiari nu au detectat erorile existente în cadrul cheltuielilor.
Din această cauză, Comisia a acceptat costuri neeligibile (10).

(9)
(10)

132 de operațiuni: limita inferioară a nivelului de eroare = 1,1 %,
iar limita superioară a nivelului de eroare = 4,5 %, cu o
certitudine de 95 %.
Dintre cele șase cazuri menționate la punctul 9.8, cinci se referă
la DG DEVCO și unul la DG NEAR.
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9.22. Curtea a examinat trei operațiuni acoperite de
contracte de înfrățire instituțională (11). Întrucât noile norme
ale Comisiei privind costurile unitare, costurile bazate pe sume
forfetare și costurile bazate pe rate forfetare pentru instrumentul
de înfrățire nu fuseseră încă adoptate la momentul auditului,
problemele identificate în 2015 persistau (12). Deoarece contractele de înfrățire urmează modelul contractelor de grant, ele
nu pot genera profit (13). Or, dacă finanțarea costurilor indirecte nu
este plafonată, partenerii de implementare ar putea genera un
profit.

9.22. În prezent, Comisia a introdus (în conformitate cu
articolul 124 din Regulamentul financiar), un sistem revizuit de rate
forfetare și costuri unitare pentru punerea în aplicare de proiecte de
înfrățire. Se face distincția între costurile directe și indirecte, acestea din
urmă fiind limitate la 6 % din costurile eligibile totale. Acest nou
sistem se aplică granturilor de înfrățire.

9.23.
erori.

Majoritatea operațiunilor, 108 (69 %), nu conțineau

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE
MECANISME DE GUVERNANȚĂ

Evaluarea sistemelor realizată de DG NEAR

Deficiențe la nivelul autorităților de audit
9.24. În contextul examinării evaluărilor de sistem realizate
de DG NEAR, Curtea a identificat dovezi care indicau faptul că
auditorii DG NEAR detectaseră deficiențe în ceea ce privește
gestiunea indirectă a celui de al doilea Instrument de asistență
pentru preaderare (IPA II), mai exact la nivelul autorităților de
audit din trei țări beneficiare ale asistenței IPA II (Albania, Turcia
și Serbia). Aceste deficiențe variau de la lipsa de calificări în cazul
responsabililor autorităților de audit la importante probleme de
ordin metodologic, incluzând de asemenea aspecte de natură
organizatorică precum lipsa unei supravegheri adecvate sau
deficiențe în ceea ce privește planificarea, formarea și recrutarea
personalului. În timp ce autoritățile de audit din Albania și din
Serbia au adoptat măsuri pentru soluționarea problemelor
detectate, în cazul sistemelor autorității de audit din Turcia există
anumite aspecte importante care ar putea să limiteze în
continuare asigurarea furnizată de această autoritate Comisiei.

(11)

(12)
(13)

Înfrățirea instituțională este un instrument al UE de consolidare a
capacității instituționale, elaborat de Comisie și bazat pe
cooperarea în cadrul unor parteneriate între administrațiile
publice ale statelor membre ale UE și o țară beneficiară, pentru
atingerea unor rezultate obligatorii stabilite de comun acord cu
Comisia.
Capitolul 8 din Raportul anual pe 2015, punctele 8.30 și 8.31.
Principiul de nonprofit, prevăzut la articolul 125 alineatul (4) din
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
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Studiul realizat în 2016 cu privire la rata de eroare reziduală
9.25. În 2016, DG NEAR a realizat un al doilea studiu cu
privire la rata de eroare reziduală (RER), cu scopul de a estima
nivelul erorilor care nu fuseseră detectate de niciun control de
gestiune destinat să prevină, să detecteze și să corecteze erorile
pentru ansamblul domeniilor aflate sub responsabilitatea sa.
9.26. Studiul a constat în examinarea unui eșantion
reprezentativ de operațiuni legate de contracte închise între
septembrie 2015 și august 2016 și a aplicat o metodologie
utilizată de DG DEVCO începând din 2012. Curtea a evaluat
această metodologie și consideră că, în linii mari, ea este eficace
și adaptată scopului pentru care a fost elaborată. Cu toate
acestea, în urma examinării studiului referitor la rata de eroare
reziduală, Curtea a constatat că se puteau realiza în continuare
progrese cu privire la mai multe aspecte, în special în ceea ce
privește marja de apreciere lăsată auditorilor pentru estimarea
erorilor în cazul operațiunilor individuale.
9.27. Rezultatele studiului realizat de DG NEAR în 2016 cu
privire la rata de eroare reziduală sunt prezentate în raportul
anual de activitate al acestei direcții generale (14). Acest studiu
estima că rata de eroare reziduală globală pentru direcția
generală se situează la 0,93 %, adică sub pragul de semnificație de
2 % stabilit de Comisie.

Evaluarea sistemelor DG DEVCO
9.28. Curtea a evaluat și sistemele DG DEVCO. Rezultatele
acestei activități sunt prezentate în detaliu în raportul anual al
Curții referitor la Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al
unsprezecelea fond european de dezvoltare (punctele 28-33).

(14)

A se vedea Raportul anual de activitate pe 2016 al DG NEAR,
p. 36 și 37.
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Rapoartele anuale de activitate
9.29. Pentru exercițiul analizat, Curtea a examinat Raportul
anual de activitate pe 2016 al DG NEAR.
9.30. DG NEAR a estimat că suma totală expusă riscului la
momentul efectuării plăților (15) pentru cheltuielile acceptate
în 2016 (2 543 de milioane de euro) se ridică la 29 de milioane
de euro (1,14 % din cheltuielile aferente exercițiului 2016). Din
această sumă, DG NEAR a estimat că 10 milioane de euro (35 %)
vor face obiectul unor corecții în urma controalelor pe care le va
efectua în anii următori (16). Directorul general al DG NEAR a
declarat că, având în vedere suma expusă riscului la închidere,
expunerea financiară a direcției generale era sub pragul de
semnificație de 2 %. Deși Curtea a identificat un nivel de eroare
semnificativ pentru rubrica „Europa în lume” din CFM,
declarația directorului general nu contrazice rezultatele activității
noastre de audit întrucât doar o mică parte din rata de eroare
calculată de Curte se referă la operațiuni aflate în responsabilitatea DG NEAR.
9.31. În ceea ce privește capacitatea de corecție a DG NEAR,
Curtea a constatat că, în pofida eforturilor DG NEAR de a
exclude din calcul recuperările de prefinanțări, ordinele de
recuperare anulate și dobânzile acumulate, cifra pentru 2016
(10 milioane de euro) includea anumite cuantumuri care ar fi
trebuit să fie excluse (17), antrenând o supradeclarare a
capacității de corecție și, în consecință, a cuantumului total
expus riscului la momentul efectuării plăților. Deși amploarea
generală a acestei probleme este dificil de cuantificat, ea nu
afectează asigurarea furnizată de directorul general.

(15)

(16)
(17)

Cea mai bună estimare prudentă a cuantumului aferent acelor
cheltuieli ordonanțate pe parcursul exercițiului care nu sunt
conforme cu dispozițiile contractuale și de reglementare
aplicabile la momentul efectuării plății.
A se vedea Raportul anual de activitate pe 2016 al DG NEAR,
p. 51.
În cursul examinării pe care a efectuat-o, Curtea a identificat erori
în 6 cazuri dintr-un eșantion de 25, erori care nu fuseseră luate în
considerare la calcul.

9.30. Suma totală expusă riscului la închidere este derivată din
studiul privind rata de eroare reziduală.
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9.32. După cum a recunoscut directorul general, evaluarea
pozitivă a procedurilor de control, bazată în mare măsură pe
studiul din 2016 cu privire la rata de eroare reziduală, ar putea
masca existența unor dificultăți în anumite părți ale portofoliului. DG NEAR a introdus așadar formulare de control intern
pentru a detecta eventualele deficiențe majore (18). Cu toate
acestea, este în continuare necesară elaborarea unor indici de
risc pentru a spori utilitatea formularelor. Prin urmare, evaluarea
care se realizează în prezent cu ajutorul acestor formulare de
control intern este limitată la o analiză a erorilor detectate în
declarația de asigurare a Curții și în studiul privind rata de eroare
reziduală, fiind necesară aprofundarea în continuare a acestei
evaluări, pentru a se permite măsurarea impactului global al
erorilor respective. Mai mult, Curtea remarcă faptul că, spre
deosebire de o activitate de audit, raportul anual de activitate nu
prezintă în mod corespunzător limitările în ceea ce privește sfera
de acoperire a studiului referitor la rata de eroare reziduală.

9.32. Comisia ar dori să sublinieze că 2016 a fost primul an în
care studiul referitor la rata de eroare reziduală a inclus toate
operațiunile sale.

9.33. Curtea a examinat și Raportul anual de activitate
pe 2016 al DG DEVCO. Rezultatele acestei examinări sunt
prezentate în raportul anual al Curții referitor la Al optulea,
Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de
dezvoltare (punctele 34-37).

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
9.34. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de
eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii „Europa în lume”
era semnificativ.
9.35. Pentru această rubrică din CFM, testele efectuate de
Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare estimat de
2,1 % (a se vedea anexa 9.1).

(18)

A se vedea Raportul anual de activitate pe 2016 al DG NEAR,
p. 38-48.

Aceasta își va elabora în continuare segmentarea diferențiată în funcție
de risc în 2017.
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9.36. Anexa 9.3 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor două recomandări formulate în Raportul
anual pe 2013 (19). Dintre acestea, Comisia a pus în aplicare
integral o recomandare, iar cealaltă recomandare a fost pusă în
aplicare în anumite privințe.

9.36. Comisia ar dori să sublinieze faptul că punerea în aplicare a
recomandării evaluate de CCE ca fiind „pusă în aplicare în anumite
privințe” este foarte avansată.

Recomandări

La momentul publicării prezentului raport, cinci din zece misiuni sunt
declarate conforme, acestea reprezentând cea mai mare parte (75 % din
plățile efectuate în 2016) din operațiunile PSAC (EULEX Kosovo,
EUPOL Afganistan, EUMM Georgia, EUPOL COPPS în teritoriile
palestiniene ocupate și EUAM Ucraina). Conformitatea privind
EUBAM Rafah va fi formalizată în următoarele săptămâni.
EUCAP Sahel Mali este în prezent în curs de evaluare în vederea
asigurării conformității până în noiembrie 2017. Evaluările EUCAP
Sahel Niger și EUCAP Nestor înainte de 2016 nu au fost conforme și
a fost instituită o foaie de parcurs. Măsurile în vederea conformității
acestor două misiuni sunt în prezent într-un stadiu avansat, iar acestea
vor fi reevaluate în conformitate cu foaia de parcurs în 2018.
Auditarea EUBAM Libya este planificată pentru sfârșitul anului 2017
(misiunea a fost transferată din Tripoli la Tunis și a fost redusă).

9.37. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă DG NEAR următoarele:
— Recomandarea 1: să coopereze cu autoritățile de audit din
țările beneficiare ale programului IPA II în vederea
ameliorării competenței acestora, în special prin organizarea de seminare, prin crearea de rețele și prin utilizarea
instrumentelor disponibile, cum ar fi înfrățirea instituțională sau asistența tehnică.

Comisia acceptă această recomandare.

— Recomandarea 2: să elaboreze indici de risc pentru a
ameliora evaluarea bazată pe formularele de control intern,
astfel încât impactul erorilor să fie mai bine măsurat.

Comisia acceptă această recomandare.

— Recomandarea 3: să includă în următorul său raport anual
de activitate informații corespunzătoare referitoare la sfera
de acoperire a studiului privind rata de eroare reziduală și
să precizeze limita inferioară, respectiv superioară, a ratei
de eroare estimate.

Comisia acceptă această recomandare.

— Recomandarea 4: să îmbunătățească modul de calcul al
capacității de corecție pentru 2017, remediind neajunsurile
identificate în prezentul raport anual.

Comisia acceptă această recomandare.

(19)

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a-i
permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.
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ANEXA 9.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU RUBRICA „EUROPA ÎN LUME”
2016

2015

156

156

2,1 %

2,8 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

3,6 %
0,6 %
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PREZENTARE GENERALĂ A ERORILOR CU UN IMPACT DE CEL PUȚIN 20 % PENTRU RUBRICA „EUROPA ÎN LUME”
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Introducere
Aplicând metodologia generală de audit descrisă în anexa 1.1,
Curtea a testat un eșantion reprezentativ de operațiuni pentru a
estima nivelul de neregularitate existent în cadrul populației
pentru această rubrică din CFM. Erorile detectate de Curte în
urma acestor teste nu constituie o listă exhaustivă – nici de erori
individuale, nici de posibile tipuri de erori. Constatările
următoare referitoare la existența unor erori cu un impact de
cel puțin 20 % din valoarea operațiunii examinate sunt
prezentate cu titlu ilustrativ (1). Aceste erori au fost identificate
în cadrul unor operațiuni ale căror valori sunt cuprinse între
281 000 de euro și 19,0 milioane de euro, valoarea mediană (2)
fiind de peste 1,3 milioane de euro.

Exemple de erori

Lipsa unor documente justificative esențiale

Exemplul 1 – Documente justificative care nu erau disponibile

DG DEVCO – Indonezia
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru un acord de contribuție semnat cu o organizație
internațională care acționa în vederea îmbunătățirii capacității
angajaților locali de a asigura securitatea.
Partenerii beneficiarului nu au fost în măsură să furnizeze toate
documentele (sau anumite documente) justificative pentru a
explica o serie de elemente de cost auditate, în special costuri
pentru consultanță, cheltuieli de deplasare și alte costuri
operaționale, care au fost așadar considerate neeligibile.
Cheltuielile neeligibile au condus la o rată de eroare de 41 %.

(1)
(2)

Aceste erori reprezintă peste jumătate din nivelul de eroare global
estimat pentru rubrica „Europa în lume”.
Aceasta înseamnă că jumătate din totalitatea erorilor cu un
impact de cel puțin 20 % au fost identificate pentru operațiuni cu
o valoare sub 1,3 milioane de euro, iar restul erorilor au fost
detectate pentru operațiuni cu o valoare care depășește această
sumă.

Procedura de recuperare este în curs de desfășurare.
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Exemplul 2 – Documente justificative care nu erau disponibile

DG DEVCO – Niger
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru un grant atribuit unui ONG care acționa în domeniul
accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă.
Beneficiarul nu a fost în măsură să furnizeze documente pentru
a justifica anumite costuri auditate, în special salariile angajaților,
costurile de asigurare, impozitul național pe venit și costurile cu
închirierea de vehicule și de săli de clasă. Aceste costuri au fost
așadar considerate neeligibile. Rata de eroare aferentă era de
50 %.

Beneficiarul a declarat oficial că documentele nu au putut fi furnizate
din cauza pierderii acestora în timpul mutării birourilor lor după
finalizarea proiectului. Prin urmare, Comisia consideră că nu este vorba
despre un caz de gestionare necorespunzătoare sau de refuz de a acorda
acces. Cu toate acestea, Comisia a lansat deja recuperarea sumei în
cauză.

Exemplul 3 – Documente justificative care nu erau disponibile

DG DEVCO
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru o contribuție în favoarea unui fond fiduciar gestionat de
o organizație internațională care acționa în domeniul pregătirii
pentru pandemii de gripă în Asia.
Beneficiarul nu a fost în măsură să furnizeze documente pentru
a justifica anumite costuri auditate, în special pentru medicamente și echipamente medicale. Aceste costuri au fost așadar
considerate neeligibile în cadrul studiului cu privire la rata de
eroare reziduală, concluzie acceptată de Curte. Rata de eroare
aferentă era de 35 %.

Această tranzacție face parte din studiul privind rata de eroare
reziduală a DG DEVCO. După încheierea studiului, organizația
internațională a furnizat Comisiei dovezi cu privire la motivele legate de
lipsa disponibilității documentelor.
Ca urmare a unei infecții virale la o clădire a guvernului din
Cambodgia și a lucrărilor în curs de desfășurare în altă clădire care
fusese parțial distrusă în urma cutremurului din Nepal din 2015,
beneficiarul nu a reușit să furnizeze documente care să justifice o parte
din cheltuielile auditate, în special pentru medicamente și echipamente
medicale.
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Cheltuieli care nu au fost suportate

Exemplul 4 – Validarea și închiderea unor prefinanțări supraestimate

DG DEVCO
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru un acord de contribuție semnat cu o organizație
internațională care acționa în vederea conservării și a utilizării
durabile a resurselor genetice animale în Africa.

Ca urmare a examinării documentare a CCE, validările relevante au
fost anulate.

Comisia acceptase și înregistrase un cuantum care era mai
ridicat decât cuantumul total al cheltuielilor suportate pe care
beneficiarul le declarase în singurul raport financiar disponibil.
Cuantumul supraestimat și neeligibil a condus la o rată de eroare
de 82 %.
Cheltuieli neeligibile

Exemplul 5 – Originea bunurilor nu era dovedită

Instrumente de Politică Externă – Niger
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru o contribuție în favoarea unei entități publice care
acționa în vederea consolidării rolului unor forțe de menținere a
păcii în anumite regiuni ale țării.
Beneficiarul achiziționase motociclete de pe piața locală, fără să
existe dovezi suficiente că acestea proveneau dintr-o țară
eligibilă. Nerespectarea regulii de origine antrenează neeligibilitatea costurilor implicate; în acest caz, Comisia le-a acceptat
totuși, în mod incorect. Curtea a constatat că două plăți (o plată
în avans de 40 % și plata finală a soldului pentru aceeași
achiziție) nu erau eligibile. Ratele de eroare pentru aceste
două operațiuni erau de 27 % și, respectiv, de 20 %.

Comisia recunoaște neeligibilitatea cheltuielilor din cauza neconformității cu regulile de origine. Comisia va lua măsurile necesare pentru a
preveni, a depista și a corecta astfel de erori în viitor. În special, în
vederea consolidării activității sale de supraveghere a delegațiilor,
Comisia va crea echipe regionale începând cu 2017. Delegația din
Niger este, de asemenea, inclusă în planul de misiune privind
supravegherea din 2017.
Comisia este în curs de recuperare a fondurilor neeligibile în scopul
protejării eficiente a intereselor financiare ale UE.
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Încălcare gravă a normelor în materie de achiziții publice

Exemplul 6 – Lipsa concurenței

DG NEAR – Turcia
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie
pentru un acord încheiat cu o organizație regională care furniza
servicii de consolidare a capacităților în domeniul mediului.
Beneficiarul nu respectase normele în materie de achiziții, care
impuneau consultarea a cel puțin trei furnizori pentru a se
asigura o procedură concurențială. Cheltuielile neeligibile au
condus la o rată de eroare de 20 %.
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Exercițiu

FPI ar trebui să acrediteze toate misiunile PESC pe baza
„evaluării structurate pe șase piloni”.
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Recomandarea 2:

Comisia și, în special, DG ELARG ar trebui să se asigure
că instrucțiunile adresate personalului precizează faptul că
validările și închiderile trebuie efectuate numai pe baza
cheltuielilor suportate, și nu pe baza estimărilor lor
proprii;

Recomandarea 1:

Curtea recomandă următoarele:

Recomandarea Curții

Analiza Curții cu privire la progresele realizate

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA RUBRICA „EUROPA ÎN LUME”

ANEXA 9.3
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CAPITOLUL 10
Administrație
CUPRINS
Puncte

Introducere
Scurtă descriere a rubricii din cadrul financiar multianual
Sfera și abordarea auditului

10.1-10.5
10.3
10.4-10.5

Regularitatea operațiunilor

10.6

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de guvernanță

10.7

Observații cu privire la instituții și organe
Observații comune cu privire la mai multe instituții și organe
Punerea în aplicare a principiului bugetar al anualității
Punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a numărului de personal
Observații cu privire la anumite instituții și organe

10.8-10.16
10.8-10.13
10.8
10.9-10.13
10.14-10.16

Parlamentul European

10.15

Curtea de Conturi Europeană

10.16

Concluzie și recomandări
Concluzie
Recomandări

10.17-10.19
10.17
10.18-10.19

Anexa 10.1 — Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru rubrica Administrație
Anexa 10.2 — Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la
rubrica Administrație

RO

C 322/270

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.9.2017

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

INTRODUCERE
10.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la
rubrica 5, Administrație (1), din cadrul financiar multianual (CFM).
Caseta 10.1 oferă o imagine de ansamblu a cheltuielilor
efectuate per instituție pentru această rubrică în 2016.
Caseta 10.1 – Rubrica 5 din CFM – Prezentare defalcată pentru 2016
(în miliarde de euro)

Total plăți aferente exercițiului
- plăți în avans (1)
+ plăți în avans validate și închise (1)

9,3
0,1
0,2

Total, populația auditată

9,4

(1)

În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 10 din anexa 1.1).

Sursa: conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2016.

(1)

Aceasta include cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor
UE, pensiile și plățile către Școlile Europene. În ceea ce le privește
pe acestea din urmă, Curtea publică un raport anual specific care
este transmis Consiliului superior al Școlilor Europene, o copie a
acestui raport fiind transmisă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene.
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10.2. Curtea publică rapoarte separate referitoare la agențiile
și la alte organisme ale UE (2). Mandatul Curții nu include auditul
financiar al Băncii Centrale Europene.

Scurtă descriere a rubricii din cadrul financiar
multianual
10.3. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile cu
resursele umane, care reprezintă aproximativ 60 % din total,
precum și cheltuielile referitoare la clădiri, echipamente, energie,
comunicații și tehnologia informației. Activitatea desfășurată de
Curte de-a lungul mai multor ani indică faptul că aceste
cheltuieli prezintă un risc scăzut.

Sfera și abordarea auditului
10.4. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în
anexa 1.1, Curtea a examinat următoarele aspecte privind
rubrica 5 din CFM:
(a) un eșantion de 100 de operațiuni, astfel cum se indică la
punctul 7 din anexa 1.1. Eșantionul a fost astfel constituit
încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli
acoperite de această rubrică din cadrul CFM (a se vedea
caseta 10.1 și punctul 10.3);
(b) un eșantion bazat pe analiza riscurilor, format din 20 de
angajamente (3) care fuseseră aprobate aproape de sfârșitul
exercițiului financiar pe baza unor credite din 2016 și care
au fost reportate automat în 2017, pentru a se verifica dacă
instituțiile au utilizat bugetul în conformitate cu principiul
bugetar al anualității (4);

(2)
(3)

(4)

Rapoartele anuale specifice elaborate de Curte cu privire la
agenții și la alte organisme se publică în Jurnalul Oficial.
Trei pentru Parlamentul European, unul pentru Consiliu, 12
pentru Comisia Europeană, unul pentru Curtea de Justiție a
Uniunii Europene și trei pentru Serviciul European de Acțiune
Externă.
În baza articolelor 9, 13, 202 și 203 din Regulamentul financiar.
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(c) modul în care instituțiile și organele au pus în aplicare
planul de reducere a numărului de personal cu 5 % (5) până
în 2017 (6);
(d) dacă informațiile cu privire la regularitatea cheltuielilor
prezentate în rapoartele anuale de activitate ale tuturor
instituțiilor și organelor UE, și printre acestea ale direcțiilor
generale (DG) și oficiilor Comisiei Europene care sunt în
principal responsabile de cheltuielile administrative (7),
concordau în cea mai mare parte cu rezultatele Curții.
10.5. Cheltuielile Curții de Conturi Europene sunt auditate de
o societate de audit externă (8). Rezultatele auditului efectuat de
aceasta cu privire la situațiile financiare ale Curții pentru
exercițiul care se încheie la 31 decembrie 2016 sunt prezentate
la punctul 10.16.

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR
10.6. Anexa 10.1 prezintă o imagine de ansamblu a
rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. Dintre cele
100 de operațiuni examinate, 12 (12 %) conțineau erori. Erorile
cuantificate de Curte (plăți neacoperite de contracte rezultate
dintr-o procedură de achiziții – a se vedea punctul 10.15) au
condus la un nivel de eroare estimat de 0,2 % (9).

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Reducerea viza să „compens[eze] consolidarea suplimentară a
capacităților prin creșterea timpului de lucru la 40 de ore pe
săptămână” și urma să aibă loc între 2013 și 2017, pe baza
numărului de posturi alocate fiecărei instituții – „schema lor de
personal” la 1 ianuarie 2013. Reducerea a fost convenită în
cadrul Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013
(punctul 27 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie
2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind
disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna
gestiune financiară) (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).
Examinarea Curții a acoperit Parlamentul European, Consiliul,
Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea
de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European,
Comitetul Regiunilor și Serviciul European de Acțiune Externă.
Nu a fost însă inclus Ombudsmanul European și nici Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor, deoarece schemele lor de
personal erau prea mici.
DG Resurse Umane și Securitate, Oficiul pentru Administrarea și
Plata Drepturilor Individuale (PMO), Oficiile pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles și din Luxemburg, Oficiul pentru
Publicații și DG Informatică.
PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises.
Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 0,0 % și 0,8 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE
MECANISME DE GUVERNANȚĂ
10.7. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte nu
identificau niveluri semnificative de eroare, ceea ce concordă cu
rezultatele de audit ale Curții.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA INSTITUȚII ȘI
ORGANE

Observații comune cu privire la mai multe instituții
și organe

Punerea în aplicare a principiului bugetar al anualității
R Ă S P U N S U L S E RV I C I U L U I E U RO P E A N D E AC Ţ I U N E
EXTERNĂ

10.8. Curtea a examinat 20 de angajamente care fuseseră
aprobate aproape de sfârșitul exercițiului financiar 2016. Pentru
15 dintre ele, serviciile vizate urmau să fie prestate în
integralitate sau în cea mai mare parte în 2017, iar plățile
aferente urmau să fie efectuate în același an. Prevederile din
Regulamentul financiar referitoare la principiul bugetar al
anualității conferă o anumită flexibilitate în ceea ce privește
efectuarea unor astfel de angajamente juridice înainte de sfârșitul
exercițiului, cu furnizarea bunurilor și a serviciilor și cu
efectuarea plăților aferente în exercițiul următor. Curtea observă
însă că acest tip de reportări ar trebui interpretate ca
reprezentând o excepție de la principiul anualității și că ele ar
trebui să reflecte mai degrabă nevoi efective și nu să fie utilizate
ca o modalitate de a maximiza consumarea creditelor la sfârșitul
exercițiului.

10.8. Așa cum observă și Curtea, SEAE consideră că efectuarea
unor angajamente juridice și bugetare înainte de sfârșitul exercițiului
bugetar pentru bunuri și servicii care urmează să fie furnizate în cursul
exercițiului bugetar următor este perfect conformă cu prevederile
Regulamentului financiar Regulamentul financiar nu conține nicio
dispoziție care să acorde un caracter excepțional prevederilor respective.
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Punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a numărului de personal
10.9. În 2013, pentru a compensa creșterea numărului de
ore lucrate în fiecare săptămână de către funcționarii publici ai
UE (de la 37,5 la 40, ceea ce reprezintă o creștere de 6,6 %),
autoritățile bugetare au convenit asupra unei ținte de reducere cu
5 %, în perioada 2013-2017, a numărului de posturi prevăzute
în schema de personal a instituțiilor și a organelor UE. Atingerea
acestei ținte ar însemna, în principiu, că numărul total de ore
lucrate rămâne constant.
R Ă S P U N S U L PA R L A M E N T U L U I

10.10. Curtea a constatat că instituțiile (10) au redus în mod
colectiv numărul de posturi prevăzute în schema de personal cu
4,0 % în perioada cuprinsă între 2013 și 2017 (de la 39 649 la
38 072 de posturi). Instituțiile au redus numărul de personal
(posturi efectiv ocupate de un membru al personalului) cu 1,4 %
în perioada 2013-2017 (de la 37 153 la 36 657 de posturi – a se
vedea caseta 10.2).

10.10. Parlamentul este în continuare pe deplin angajat să pună în
aplicare reducerile de posturi convenite. 60 de posturi vor fi eliminate în
2018 și 59 în 2019, astfel cum a fost precizat în 2015 (1).

RĂSPUNSUL COMISIEI

10.10. Comisia Europeană a demarat, la începutul anului 2012,
procesul de reducere a efectivului de personal, care a continuat până la
1 iulie 2017. În această perioadă de 5 ani (1.1.2012-1.1.2017),
numărul de persoane care au ocupat posturi în Comisie a scăzut cu 4 %
(de la 24 016 la 23 045).

(10)

(1)
Reducerea numărului de personal în cadrul Ombudsmanului
European, al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și al
agențiilor nu face obiectul prezentului raport anual.

A se vedea declarația comună 3.3 din Rezoluția legislativă a
Parlamentului european din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul
comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar
2016 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare.
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Caseta 10.2 – Evoluția posturilor prevăzute în schema de personal și a posturilor ocupate între 2013 și 2017

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de către instituții.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

RĂSPUNSUL COMISIEI

10.11. Cele mai importante modificări în ceea ce privește
numărul de posturi prevăzute în schema de personal sunt
prezentate în caseta 10.3. În plus față de reducerea cu 5 % a
numărului de posturi (11) și față de posturile adăugate ca urmare
a aderării Croației, următoarele modificări explică cea mai mare
parte a scăderii nete cu 230 de posturi prevăzute la rubrica „Alte
suplimentări și reduceri”.
— Comisia Europeană a eliminat 359 de posturi pentru a
compensa creșterea numărului de posturi și de personal
extern în cadrul agențiilor executive (12), precum și
creșterea numărului de personal al Agenției GNSS
European.
— Parlamentul European a creat 93 de posturi pentru a
îndeplini sarcini noi și sarcini efectuate anterior de către
contractanți externi și de către agenți contractuali și a
eliminat 76 de posturi pentru a compensa o creștere a
numărului de posturi alocate grupurilor politice (13).

(11)
(12)
(13)

Reducerile planificate privesc SEAE (2018) și Parlamentul
European (2018 și 2019).
Ca urmare a delegării unor sarcini către agențiile executive.
Parlamentul European a decis să excludă grupurile politice din
sfera reducerii cu 5 % a numărului de personal.

10.11. Numărul de reduceri concrete prezentate în caseta 10.3
(1 844) este cu 54 mai mare comparativ cu cel prezentat de Comisie în
tabelul relevant privind reducerea cu 5 % a efectivului de personal în
toate instituțiile. Acest lucru se datorează metodologiei aplicate de
Comisie, în baza căreia posturile nestructurale alocate unei instituții
sunt considerate a fi o compensare a progreselor realizate în direcția
atingerii obiectivului de reducere cu 5 % a posturilor. Prin urmare,
conform metodologiei puse în aplicare de Comisie, au mai rămas
189 de posturi care urmează a fi reduse.
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— Curții de Justiție a Uniunii Europene i s-au alocat 137 de
posturi suplimentare, în principal ca urmare a creșterii
numărului de judecători și de avocați generali.
— Instituțiile au creat 53 de posturi în contextul eliminării
treptate a derogării privind traducerea în limba irlandeză.
Caseta 10.3 – Punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a numărului de personal (în perioada 2013-2017)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de către instituții.

10.12. Curtea a examinat, de asemenea, modul în care a
evoluat numărul de posturi prevăzute în buget pentru agenții
contractuali. Acest număr a crescut de la 4 517 la 5 417
între 2013 și 2017, ceea ce reprezintă o creștere de 19,9 %.
În 2013, agenții contractuali au reprezentat 11,4 % din numărul
posturilor prevăzute în schema de personal, iar în 2017, aceștia
au reprezentat 14,2 %. Această creștere se datorează, în cea mai
mare parte, utilizării de către Parlamentul European a agenților
contractuali pentru a realiza sarcini efectuate anterior de către
contractanți externi.
10.13. Instituțiile sunt în curs de a atinge obiectivul de
reducere cu 5 % (14) prin eliminarea posturilor vacante prevăzute în schema de personal și prin neînlocuirea membrilor
personalului care părăsesc instituțiile prin ieșirea la pensie, din
motiv de boală sau la încheierea contractelor de muncă
temporare.

(14)

Ținta stabilită în Acordul interinstituțional era limitată strict la
reducerea numărului de personal în schema de personal.
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Observații cu privire la anumite instituții și organe
10.14. Cu excepția aspectelor discutate la punctele
10.8-10.13, Curtea nu a identificat niciun aspect specific în
ceea ce privește Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție
a Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social European,
Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European și Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor. Au fost însă constatate
anumite deficiențe la nivelul procedurilor de achiziții organizate
de SEAE în țări terțe, deficiențe pe care Curtea le-a adus în
atenția conducerii SEAE. Curtea a identificat deficiențe similare
în 2015 (15).

Parlamentul European
R Ă S P U N S U L PA R L A M E N T U L U I

10.15. În cazul unei plăți efectuate către un grup politic (16),
Curtea a constatat deficiențe la nivelul controalelor cu privire la
ordonanțarea și decontarea cheltuielilor efectuate în 2015, dar
validate și închise în 2016 (17). S-a constatat de asemenea că au
fost efectuate plăți care nu erau acoperite de contracte rezultate
în urma unei proceduri de achiziții (a se vedea și punctul 10.6).
Curtea a detectat deficiențe similare în cazul unei operațiuni
referitoare la un alt grup politic în 2015 (18).

10.15. Parlamentul ia act de observația formulată și a informat
respectivul grup politic. Conform articolului 1 alineatul (4) din
normele aplicabile adoptate de către Birou, „grupurile politice răspund
în fața instituției de utilizarea creditelor, în limita competențelor ce le
sunt conferite de către Birou în vederea aplicării prezentelor norme. Ele
se asigură că aceste credite sunt utilizate în conformitate cu prezentele
norme și iau măsurile necesare pentru a preveni orice cheltuială care nu
este conformă cu acestea. Grupul politic, reprezentat de președintele său,
este ordonatorul de credite …”.
Pe baza raportului auditorului extern al grupului, Parlamentul va
decide dacă să aplice punctul 2.7.4 din normele menționate mai sus: în
cazul în care Biroul consideră că utilizarea creditelor nu s-a efectuat
conform prezentelor norme, creditele în cauză sunt rambursate
Parlamentului European.

(15)
(16)

(17)

(18)

A se vedea punctul 9.14 și recomandarea 4 de la punctul 9.18
din Raportul anual pe 2015.
Cadrul juridic aplicabil în materie este reprezentat de normele
privind utilizarea creditelor de la postul bugetar 4 0 0, adoptate
de Birou la 30 iunie 2003 (modificate ultima dată prin deciziile
Biroului din 14 aprilie 2014 și 27 aprilie 2015). Grupurile
politice gestionează fondurile care le sunt alocate conform
principiilor gestiunii indirecte a fondurilor, aplicând prin analogie
dispozițiile articolului 60 din Regulamentul financiar și luând în
considerare cerințele specifice ale grupurilor.
Cheltuielile din exercițiul n sunt verificate și validate în
exercițiul n+1 pe baza unui raport privind conturile întocmit
în urma unui audit extern independent. Biroul Parlamentului
poate solicita rambursarea creditelor către Parlament, în cazul în
care se consideră că acestea nu au fost utilizate în conformitate cu
normele.
A se vedea punctul 9.11 și recomandarea 1 de la punctul 9.18
din Raportul anual pe 2015.
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Curtea de Conturi Europeană
10.16. Raportul auditorului extern (19) arată că „situațiile
financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației financiare a
Curții de Conturi Europene la 31 decembrie 2016, precum și a
performanței sale financiare, a fluxurilor sale de numerar și a
modificărilor în structura activelor nete pentru exercițiul
încheiat la această dată”.

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
10.17. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul
de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii Administrație
nu era semnificativ. Pentru această rubrică din CFM, testele
efectuate de Curte pe operațiuni au indicat existența unui nivel
de eroare estimat global de 0,2 % (a se vedea anexa 10.1).

Recomandări
RĂSPUNSUL COMISIEI

10.18. Anexa 10.2 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor trei recomandări pe care aceasta le-a formulat în
Raportul anual pe 2013 (20). Instituțiile și organele vizate au pus
în aplicare două recomandări în majoritatea privințelor, în timp
ce o recomandare a fost pusă în aplicare în anumite privințe.

10.18. În ceea ce privește recomandarea privind actualizarea
situației efectivului de personal și gestionarea alocațiilor familiale,
Comisia a luat deja măsuri pentru îmbunătățirea sistemelor sale de
monitorizare și consideră că punerea în aplicare deplină a acestei
recomandări va fi realizată până la sfârșitul anului 2017.

R Ă S P U N S U L PA R L A M E N T U L U I

10.19. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă următoarele:
— Recomandarea 1: Parlamentul European ar trebui să
revadă cadrul pe care l-a instituit pentru monitorizarea
execuției creditelor bugetare alocate grupurilor politice. De
asemenea, ar trebui să furnizeze orientări mai bune
grupurilor politice și să monitorizeze cu mai multă
eficacitate modul în care acestea aplică normele privind
ordonanțarea și decontarea cheltuielilor, precum și modul
în care desfășoară procedurile de achiziții (a se vedea
punctul 10.15).

(19)
(20)

A se vedea raportul auditorului extern cu privire la situațiile
financiare menționat la punctul 10.5.
Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, de regulă,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a
permite instituțiilor și organelor vizate să pună în aplicare
recomandările respective.

Parlamentul ia act de recomandarea formulată și va urmări
îmbunătățirea situației, păstrând în același timp setul de norme în
vigoare.
Secretariatul General va continua să depună eforturile suplimentare
începute în 2016 pentru a asista grupurile politice în ceea ce privește
îmbunătățirea gestiunii lor financiare interne: în special, au fost
organizate, în cooperare cu grupurile politice, sesiuni de formare privind
principiile generale ale gestiunii bugetare și achizițiile și au fost
elaborate orientări privind procedurile de licitație desfășurate de
grupurile politice. Grupurile depun și ele eforturi pentru o mai mare
armonizare și îmbunătățiri suplimentare.
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ANEXA 10.1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU RUBRICA ADMINISTRAȚIE
2016

2015

100

151

0,2 %

0,6 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

0,8 %
0,0 %

SEAE ar trebui să amelioreze conceperea, coordonarea și
derularea procedurilor de achiziții, asigurându-se că
serviciile centrale furnizează delegațiilor un sprijin sporit
și orientări suplimentare (a se vedea Raportul anual
pe 2013, punctele 9.14, 9.15 și 9.20).

Achiziții

Recomandarea 3 (SEAE):

SEAE ar trebui să ia măsuri suplimentare, pe de o parte,
pentru a se asigura că angajații săi prezintă în mod regulat
documente care să le ateste situația personală și, pe de altă
parte, pentru a aduce îmbunătățiri sistemelor în scopul
prelucrării la timp a acelor documente care au un impact
asupra calculării alocațiilor familiale (a se vedea Raportul
anual pe 2013, punctele 9.13 și 9.20).

Actualizarea dosarelor privind situația personală și gestionarea
alocațiilor familiale

Recomandarea 2 (SEAE):

Comisia ar trebui să ia măsuri suplimentare, pe de o
parte, pentru a se asigura că angajații săi prezintă în mod
regulat documente care să le ateste situația personală și,
pe de altă parte, pentru a aduce îmbunătățiri sistemelor în
scopul prelucrării la timp a acelor documente care au un
impact asupra calculării alocațiilor familiale (a se vedea
Raportul anual pe 2013, punctele 9.11 și 9.20).

Actualizarea dosarelor privind situația personală și gestionarea
alocațiilor familiale

Recomandarea 1 (Comisia):

Recomandarea Curții

Pusă în
aplicare
integral

X

X

Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

X

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

În ceea ce privește „Achizițiile în cadrul delegațiilor” (a se vedea
și punctul 10.14), SEAE depune toate eforturile necesare în
vederea punerii în aplicare a acestei recomandări. SEAE
continuă să investească în ameliorarea formării profesionale,
a sprijinului și a consilierii acordate personalului din delegații
care se ocupă de achiziții. De asemenea, se consideră că
proiectul-pilot privind regionalizarea sprijinului administrativ
(pentru cele 27 de delegații din țările vecine) va permite
dobândirea unor învățăminte utile în acest sens.

În ceea ce privește rubrica „Actualizarea dosarelor privind
situația personală și gestionarea alocațiilor familiale”, membrilor personalului SEAE li se reamintește regulat că au
obligația de a comunica fără întârziere orice schimbare survenită
în situația lor familială, recuperarea alocațiilor plătite în mod
necuvenit fiind o practică curentă. SEAE consideră că această
recomandare a fost pusă în aplicare.

Răspunsul instituției
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INTRODUCERE
1. Acest raport anual prezintă constatările Curții cu privire la
Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond
european de dezvoltare (FED). Caseta 1 oferă o imagine de
ansamblu a activităților și cheltuielilor efectuate pentru acest
domeniu în 2016.

Caseta 1 – Fondurile europene de dezvoltare – Sinteză financiară pentru 2016

Tabelul 1 – Fondurile europene de dezvoltare – Informații de bază pentru exercițiul 2016
(în milioane de euro)

Total plăți operaționale (proiecte)
Total plăți operaționale (sprijin bugetar)
1

Total plăți administrative ( )

2 676
644
96

Total plăți

3 416

- plăți în avans și contribuțiile FED la fondurile fiduciare ale UE

2 057

+ plăți în avans validate și închise și fondurile fiduciare ale UE

1 477

Populația auditată

2 836

Total angajamente individuale (2)

4 234

Total angajamente globale (2)

6 491

(1)
2

( )

Contribuția din bugetul FED destinată să acopere cheltuielile suportate atât la nivelul Comisiei, cât și în cadrul delegațiilor UE pentru sprijinul administrativ necesar
gestionării acțiunilor finanțate în cadrul FED.
Angajamentele globale se raportează la deciziile de finanțare. Angajamentele individuale privesc contractele la nivel individual.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor consolidate pentru exercițiul 2016 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al
unsprezecelea FED.
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Scurtă descriere a fondurilor europene de dezvoltare
2. Lansate în 1959, fondurile europene de dezvoltare
reprezintă principalul instrument prin care Uniunea Europeană
(UE) furnizează ajutor în cadrul cooperării pentru dezvoltare
țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și
teritoriilor de peste mări (TTPM). Acordul de parteneriat semnat
la Cotonou la 23 iunie 2000 pentru o perioadă de 20 de ani
(denumit în continuare „Acordul de la Cotonou”) este cadrul
care definește în prezent relațiile UE cu țările ACP și cu țările și
teritoriile de peste mări. Acest acord are ca obiectiv principal
reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei.
3. Fondurile europene de dezvoltare prezintă anumite
particularități. Astfel:
(a) ele sunt finanțate de statele membre în funcție de anumite
cote sau „chei de contribuție”, care sunt stabilite de
guvernele naționale reunite în cadrul Consiliului Uniunii
Europene;
(b) fondurile sunt gestionate de Comisie, în afara cadrului
aferent bugetului general al UE, și de către Banca Europeană
de Investiții (BEI);
(c) având în vedere caracterul interguvernamental al FED,
Parlamentul European are un rol mai limitat în funcționarea acestor fonduri, în comparație cu rolul pe care îl joacă
în legătură cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare finanțate din bugetul general al UE: în special,
Parlamentul nu este implicat în procesul de stabilire și de
alocare a resurselor FED. Cu toate acestea, Parlamentul
European rămâne autoritatea care acordă descărcarea de
gestiune, dar nu și în cazul Facilității pentru investiții, care
este gestionată de BEI și care se află, prin urmare, în afara
sferei auditului Curții (1) (2);
(d) principiul anualității nu se aplică în cazul FED: acordurile
privind FED sunt încheiate, de regulă, pentru o perioadă de
angajament de cinci până la șapte ani, iar plățile pot fi
efectuate pe parcursul unei perioade mult mai lungi.

(1)

(2)

A se vedea articolele 43, 48-50 și 58 din Regulamentul
(UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind
regulamentul financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea fond
european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 17).
Un acord tripartit încheiat în 2012 între BEI, Comisie și Curte
[articolul 134 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului
(JO L 78, 19.3.2008, p. 1)] stabilește normele pentru auditarea
acestor operațiuni de către Curte. Facilitatea pentru investiții nu
face obiectul declarației de asigurare a Curții.
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4. FED sunt gestionate aproape în totalitate de Direcția
Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO)
din cadrul Comisiei (3).
5. Cheltuielile care fac obiectul prezentului raport sunt
efectuate cu ajutorul unor metode diverse, puse în aplicare în
79 de țări. Normele și procedurile sunt deseori complexe,
inclusiv cele privind licitațiile și atribuirea contractelor.

CAPITOLUL I – EXECUȚIA FINANCIARĂ A CELUI
DE AL OPTULEA, A CELUI DE AL NOUĂLEA, A
CELUI DE AL ZECELEA ȘI A CELUI DE AL
UNSPREZECELEA FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE
6. Bugetul celui de Al optulea FED (1995-2000) se ridica la
12 840 de milioane de euro, bugetul celui de Al nouălea FED
(2000-2007), la 13 800 de milioane de euro, iar bugetul celui de
Al zecelea FED (2008-2013), la 22 682 de milioane de euro.
7. Acordul intern de creare a celui de Al unsprezecelea
FED (4) (2015-2020) a intrat în vigoare la 1 martie 2015. Celui
de Al unsprezecelea FED îi corespund fonduri în valoare de
30 506 milioane de euro (5), din care 29 089 de milioane de
euro sunt alocate țărilor ACP, iar 364,5 milioane de euro, țărilor
și teritoriilor de peste mări.
8. În caseta 2 este prezentat modul de utilizare a resurselor
FED în 2016 și la nivel cumulat.

(3)
(4)
(5)

Cu excepția a 3 % din cheltuielile FED din 2016 gestionate de
Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO).
JO L 210, 6.8.2013, p. 1.
Inclusiv o sumă de 1 139 de milioane de euro gestionată de BEI.

28.9.2017

23 273
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3 350
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Suma totală

1
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10 376

10 378

10 391

10 392

FED 8

38

376

15 053

15 309

15 429

15 467

FED 9

549

4 582

16 476

19 576

21 058
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FED 10

16 210

9 785

3 435

7 769

13 220

29 430

FED 11

16 799

14 758

45 339

53 032

60 097

76 896

Suma totală

Situația la sfârșitul exercițiului 2016

21,8 %

19,2 %

59,0 %

69,0 %

78,2 %

Rata de execuție (2)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor consolidate pentru exercițiul 2016 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED. Cifrele prezentate nu acoperă partea din FED care este
gestionată de BEI.

Includ alocările inițiale pentru Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED, cofinanțări, dobânzi, resurse diverse și transferuri de la FED anterioare.
Ca procent din resurse.
Valorile negative corespund sumelor dezangajate.
Angajamentele globale se raportează la deciziile de finanțare.
Angajamentele individuale privesc contractele la nivel individual.
Angajamentele nete după dezangajări. Plăți nete după recuperări.

11 618

C - Angajamente restante (B1-B3)

54,6 %

63,5 %

69,7 %

Rata de execuție (2)

Execuția bugetară în cursul exercițiului financiar 2016 (sume nete) (6)

(în milioane de euro)

RO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

41 989

3. Plăți

53 607

48 797

5

76 880

2. Angajamente individuale ( )

1. Angajamente globale (4)

B - UTILIZARE

A - RESURSE (1)

Suma totală

Situația la sfârșitul exercițiului 2015

Caseta 2 – Utilizarea resurselor FED la 31 decembrie 2016
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RĂSPUNSURILE COMISIEI

9. Pentru ansamblul domeniilor aflate sub responsabilitatea
sa, DG DEVCO și-a continuat în 2016 eforturile de a reduce
nivelul prefinanțărilor și angajamentelor vechi, depășind în mare
măsură obiectivele pe care și le stabilise în acest sens (6). De
asemenea, DG DEVCO a urmărit să reducă numărul contractelor
aflate în curs, dar pentru care a intervenit data expirării (7). La fel
ca în ultimii doi ani, DG DEVCO a fost foarte aproape de a-și
atinge obiectivul fixat pentru 2016 în ceea ce privește proporția
contractelor expirate în ansamblul portofoliului său (8), însă
progresele înregistrate au fost mai puțin satisfăcătoare în ceea ce
privește FED (9).

9. Principalele impedimente în calea închiderii contractelor pentru
FED expirate sunt: ordinele de recuperare care nu au fost încasate,
acțiunile judiciare și procesele de audit în curs de desfășurare. Deși
aceste aspecte nu sunt în întregime sub controlul său, Comisia va
depune eforturi în continuare pentru a accelera închiderea contractelor
expirate.

(6)

(7)

(8)
(9)

Procentul de reducere a prefinanțărilor vechi deschise în cazul
FED: 28 % (obiectiv vizat de 25 %); procentul de reducere a
angajamentelor vechi neexecutate în cazul FED: 36 % (obiectiv
vizat de 25 %).
Se consideră că un contract a expirat dacă acesta se află încă în
curs la mai mult de 18 luni de la data încheierii perioadei sale
operaționale. Întârzierile în închiderea contractelor sporesc riscul
apariției de erori în materie de regularitate deoarece documentele
justificative pot fi dificil de recuperat dacă nu au fost arhivate în
mod corespunzător și dacă personalul-cheie care s-a ocupat de
proiect nu mai este prezent. Închiderea tardivă a contractelor
poate contribui de asemenea la întârzieri în recuperarea
prefinanțărilor neutilizate și a cheltuielilor neeligibile.
Proporția contractelor expirate aflate în portofoliul DG DEVCO a
scăzut de la 18,62 % la sfârșitul lui 2013 la 15,15 % la sfârșitul lui
2016 (obiectivul era de 15 %).
Dintre cele 1 896 de contracte expirate, 1 058 (56 %) erau legate
de FED. Proporția contractelor expirate în raport cu numărul
total al contractelor FED aflate în curs era de 19 %, în comparație
cu 12 % pentru ansamblul portofoliului DG DEVCO. Pentru 156
(323 de milioane de euro) dintre cele 1 058 de contracte FED
expirate (reprezentând 14,7 % ca număr și 11,4 % ca valoare),
perioada operațională se încheiase cu mai bine de cinci ani în
urmă.
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CAPITOLUL II – DECLARAȚIA DE ASIGURARE A CURȚII DE CONTURI EUROPENE CU PRIVIRE
LA FONDURILE EUROPENE DE DEZVOLTARE

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene cu privire la Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al
unsprezecelea fond european de dezvoltare (FED), prezentată Parlamentului European și Consiliului –
Raportul auditorului independent
Opinie
I. Curtea a auditat următoarele:
(a) conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED,
aprobate de Comisie la 23 iunie 2017, care cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și raportul privind execuția financiară pentru exercițiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și
(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor care sunt subiacente acestor conturi și a căror gestiune financiară se află în sarcina
Comisiei (10),
în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și ale articolului 49
din Regulamentul financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea FED, ale cărui dispoziții se aplică și în ceea ce privește fondurile
europene de dezvoltare anterioare.

Fiabilitatea conturilor
Opinia privind fiabilitatea conturilor
II. În opinia Curții, conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al
unsprezecelea FED pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative,
situația financiară la 31 decembrie 2016, rezultatele operațiunilor fondurilor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările
în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil FED și
cu normele contabile bazate pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor
Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor
III. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinie contrară cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor
IV. În opinia Curții, având în vedere importanța aspectelor descrise la punctele care prezintă argumentele care stau la baza
exprimării opiniei contrare cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor, plățile subiacente conturilor
aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

(10)

În temeiul articolelor 43, 48-50 și 58 din Regulamentul financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea FED, resursele FED care sunt
gestionate de BEI nu fac obiectul prezentei declarații de asigurare.

C 322/290

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.9.2017

Argumentele care stau la baza exprimării opiniei Curții
V. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA) și codul deontologic formulate de
IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care
revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului” din
prezentul raport. Curtea își desfășoară activitatea în mod independent în conformitate cu Codul Etic pentru Profesioniștii
Contabili al Consiliului pentru Standarde internaționale de etică pentru contabili (Codul IESBA) și cu respectarea cerințelor
etice relevante pentru auditul său și și-a îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și Codului IESBA.
Curtea consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa.

Argumentele care stau la baza exprimării opiniei contrare cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente
conturilor
VI. Cheltuielile înregistrate în 2016 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al
unsprezecelea FED sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Nivelul de eroare estimat de Curte pentru cheltuielile
subiacente conturilor este de 3,3 %.

Aspecte-cheie ale auditului
VII. Aspectele-cheie ale auditului sunt acele aspecte care, pe baza raționamentului profesional al Curții, au avut cea mai mare
importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului
realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în ansamblu și în vederea formulării opiniei sale asupra situațiilor respective,
însă Curtea nu prezintă o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Cheltuielile înregistrate în avans
VIII. Curtea a evaluat cheltuielile înregistrate în avans prezentate în conturi (a se vedea nota 2.9), care fac obiectul unui grad
ridicat de estimare. La sfârșitul exercițiului 2016, Comisia a estimat la 3 903 milioane de euro valoarea cheltuielilor eligibile
suportate, dar încă neraportate de beneficiari (la sfârșitul exercițiului 2015, aceste cheltuieli se ridicau la 3 797 de milioane
de euro).
IX. Curtea a examinat modul de calcul al acestor estimări și a analizat un eșantion de 30 de contracte individuale pentru a testa
în ce măsură cheltuielile înregistrate în avans erau afectate de denaturări. Activitatea desfășurată a permis Curții să
concluzioneze că valoarea cheltuielilor înregistrate în avans prezentate în conturile finale era corespunzătoare după ce
Comisia efectuase toate corecțiile necesare identificate de Curte.

Responsabilitățile conducerii
X. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea FED,
conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor anuale ale fondurilor europene de dezvoltare pe baza
standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controlului
intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente conturilor FED aparține Comisiei.
XI. În ceea ce privește întocmirea conturilor FED, Comisia este responsabilă de evaluarea capacității FED de a-și continua
activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al
continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze entitatea sau să oprească operațiunile
sau nu are nicio altă alternativă realistă decât de a face acest lucru.
XII. Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare financiară al FED.
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Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor FED și al operațiunilor subiacente
XIII. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări
semnificative în cadrul conturilor FED și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe
de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și
la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel
de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau
neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative
dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care
utilizatorii conturilor FED le pot lua pe baza acestora.

XIV. Ca parte a auditurilor sale desfășurate în conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:

— Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor FED și riscul ca operațiunile subiacente să
prezinte neconformități semnificative cu cerințele cadrului juridic aplicabil FED, fie că aceste denaturări sau
neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori; de asemenea, Curtea concepe și desfășoară proceduri de
audit care să abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniei sale.
Riscul de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât
cel de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune
coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.

— Curtea ia în considerare controlul intern relevant pentru audit în vederea elaborării de proceduri de audit în raport cu
circumstanțele, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern.

— Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al
prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

— Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului contabil
privind continuitatea activității și determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă
cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea FED de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionează că există o incertitudine semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în
raportul său, asupra prezentărilor aferente din conturile consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului său.
Cu toate acestea, evenimente sau condiții ulterioare pot determina entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza
principiului continuității activității.

— Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor anuale, inclusiv prezentările de informații, și
măsura în care conturile anuale reflectă operațiunile și evenimentele subiacente într-o manieră care asigură prezentarea
fidelă.

XV. Curtea comunică persoanelor responsabile din conducere, printre alte aspecte, sfera planificată și programarea în timp a
auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care Ie
identifică pe parcursul auditului.

XVI. În ceea ce privește veniturile, Curtea examinează toate contribuțiile din partea statelor membre și un eșantion de alte
tipuri de operațiuni aferente veniturilor.

XVII. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate,
înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea achiziționării de
active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care
beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar instituția sau organismul acceptă
această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.
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XVIII. Dintre aspectele comunicate cu Comisia, Curtea stabilește care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul
conturilor FED din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului. Curtea descrie aceste aspecte
în raportul său, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau cu excepția
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul său deoarece
se preconizează în mod rezonabil că beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de consecințele negative ale acestei
comunicări.

13 iulie 2017
Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide De Gasperi, Luxemburg, LUXEMBURG
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Informații în sprijinul declarației de asigurare

Sfera și abordarea auditului
10. Anexa 1.1 la capitolul 1 din Raportul anual pe 2016 al
Curții de Conturi Europene privind execuția bugetului descrie
abordarea și metodologia de audit a Curții. În legătură cu auditul
FED pentru acest exercițiu, trebuie menționate o serie de aspecte
specifice.
11. Observațiile Curții cu privire la fiabilitatea conturilor FED
se bazează pe situațiile financiare (11) aferente celui de Al
optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al
unsprezecelea FED, aprobate de Comisie în conformitate cu
Regulamentul financiar al FED (12), precum și pe scrisoarea
cuprinzând declarațiile contabilului, toate aceste documente
fiind primite la 27 iunie 2017. Curtea a testat sumele și
informațiile prezentate și a evaluat principiile contabile utilizate,
precum și toate estimările semnificative întocmite de Comisie și
prezentarea globală a conturilor.
12. În cadrul auditului cu privire la regularitatea operațiunilor, Curtea:
(a) a examinat toate contribuțiile din partea statelor membre și
un eșantion de alte tipuri de operațiuni aferente veniturilor;
(b) a examinat un eșantion de 143 de operațiuni constituit
astfel încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă de
plăți aferente FED. Acest eșantion a inclus 108 plăți
ordonanțate de 16 delegații ale UE (13) și 35 de plăți
aprobate de serviciile centrale ale Comisiei (14);
(c) a analizat sistemele în cauză, atunci când fuseseră detectate
erori la nivelul operațiunilor, pentru a identifica deficiențele
existente;
(d) a evaluat sistemele de la nivelul DG DEVCO și de la nivelul
delegațiilor UE, evaluarea acoperind următoarele elemente:
(i) controalele ex ante realizate de membri ai personalului
Comisiei, de auditori externi sau de supervizori externi
înaintea efectuării plăților și (ii) monitorizarea și supravegherea, în special urmărirea modului în care s-a dat curs
concluziilor auditurilor externe și studiului realizat de
DG DEVCO în 2016 cu privire la rata de eroare reziduală;
(e) a analizat raportul anual de activitate al DG DEVCO;
(f)

(11)
(12)
(13)
(14)

a urmărit situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor sale anterioare.

A se vedea articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/323.
A se vedea articolul 43 din Regulamentul (UE) 2015/323.
Barbados, Benin, Burkina Faso, Capul Verde, Republica Democratică Congo, Fiji, Gambia, Ghana, Côte d’Ivoire, Niger, Nigeria,
Madagascar, Rwanda, Senegal, Tanzania și Zambia.
DG DEVCO: 31 de plăți; ECHO: patru plăți în domeniul
ajutorului umanitar.
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Caseta 3 – Auditorii analizează exactitatea măsurătorilor cu privire la grosimea unui drum în contextul plății efectuate pentru un proiect rutier în Zambia

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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13. După cum s-a menționat la punctul 4, DG DEVCO
implementează majoritatea instrumentelor de asistență externă
finanțate din bugetul general și din bugetul FED. Observațiile
formulate de Curte referitor la sisteme și la fiabilitatea raportului
anual de activitate și a declarației directorului general pentru
2016 privesc întreaga sferă a responsabilităților DG DEVCO.
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Fiabilitatea conturilor
14. Anul trecut, Curtea a prezentat informații cu privire la
recuperarea prefinanțărilor neutilizate care fuseseră incorect
înregistrate ca venituri operaționale. Controalele contabile ale
DG DEVCO și analiza Curții cu privire la un eșantion de ordine
de recuperare (15) au identificat, la rândul lor, cazuri similare în
2016. Deși au fost efectuate corecții în valoare de 3,2 milioane de
euro (16) în conturile FED finale, este probabil ca erori similare
să se regăsească în populația netestată. La sfârșitul anului 2016,
DG DEVCO a emis instrucțiuni detaliate pentru personalul său
cu privire la înregistrarea corectă a ordinelor de recuperare de
acest tip.

Regularitatea operațiunilor
Veniturile

15. Operațiunile aferente veniturilor nu prezentau un nivel
semnificativ de eroare.
Plățile

16. Anexa 1 prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor
testelor efectuate pe operațiuni. Dintre cele 143 de operațiuni de
plată examinate, 35 (24 %) conțineau erori. Pe baza celor 26 de
erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare este de
3,3 % (17).
17. Caseta 4 prezintă repartizarea diferitelor tipuri de erori
care au contribuit la estimarea Curții privind nivelul de eroare
pentru 2016.

(15)

(16)

(17)

Curtea a efectuat teste pe 15 ordine de recuperare (cu o valoare
totală de 7,6 milioane de euro) și a constatat că 3 dintre acestea
(reprezentând 0,5 milioane de euro) fuseseră înregistrate incorect
ca venituri și nu ca recuperări ale unor prefinanțări neutilizate.
Corecții în valoare de 2,7 milioane de euro care corespund unor
erori identificate de DG DEVCO și corecții în valoare de
0,5 milioane de euro care corespund unor erori identificate de
Curte.
Nivelul de eroare este calculat pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în
proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din
cadrul populației se situează între 1,0 % și 5,6 % (limita
inferioară, respectiv superioară, a nivelului de eroare).

14. Instrucțiunile elaborate de DG DEVCO cu privire la
înregistrarea ordinelor de recuperare și corecțiile aduse de DG DEVCO
pe baza controalelor efectuate cu privire la ordinele de recuperare emise
în 2016 au dus la o reducere semnificativă a erorilor legate de
înregistrarea ordinelor de recuperare și/sau de contextele recuperării (de
la 9,6 milioane EUR identificate de Curte în 2015 la 3,2 milioane
EUR identificate de DG DEVCO și/sau de Curte în 2016).
DG DEVCO va continua eforturile în 2017.
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18. Dintre cele 130 de operațiuni de plată legate de proiecte
pe care Curtea le-a examinat, 35 (27 %) conțineau erori. Dintre
cele 26 de operațiuni de plată (74 %) conținând erori
cuantificabile, nouă erau operațiuni finale, ordonanțate după
efectuarea tuturor controalelor ex ante.
19. Ca și în anii precedenți, Comisia și partenerii acesteia
responsabili de implementarea proiectelor au comis mai multe
erori în cadrul operațiunilor aferente devizelor de program,
finanțărilor nerambursabile și acordurilor de contribuție încheiate
cu organizații internaționale decât în cadrul operațiunilor
aferente altor forme de sprijin. Dintre cele 67 de operațiuni de
acest tip care au fost examinate, 23 (34 %) conțineau erori
cuantificabile, care reprezentau 85 % din nivelul de eroare
estimat.
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Caseta 5 – Exemple de erori cuantificabile la nivelul operațiunilor
aferente proiectelor

Caseta 5 – Exemple de erori cuantificabile la nivelul operațiunilor aferente
proiectelor

Nerespectarea, de către beneficiar, a nor melor pr ivind achizițiile

N e r e s p e c t a r e a , d e c ă t r e b e n e f i c i a r, a n o r m e l o r p r i v i n d
achizițiile

Curtea a examinat validarea și închiderea de către Comisie a
unei sume de 3 489 416 euro cheltuite în cadrul unui
contract de finanțare nerambursabilă pentru sprijinirea
dezvoltării capacității comerciale în țările ACP, contract
implementat de o organizație internațională. Dintre cele
10 elemente de cheltuieli incluse în eșantion, 6 conțineau
erori. În cazul a 5 dintre acestea, era vorba de onorarii și
indemnizații plătite unor consultanți comerciali pe baza
unor contracte de servicii. Aceste contracte (în valoare totală
de 570 500 de euro) nu au fost atribuite în urma unei
proceduri concurențiale de selecție, așa cum se prevedea în
acordul de finanțare. Ele au fost atribuite în mod direct unor
consilieri care lucraseră anterior la un proiect precedent.

Proiectul a constat aproape exclusiv în recrutarea de consilieri
comerciali regionali și naționali. Indiferent de tipul procedurii de
selecție, pentru recrutarea acestor consilieri s-au respectat procesele
operative standard pentru recrutarea personalului internațional,
inclusiv publicarea prealabilă a anunțului de post vacant.

Cheltuieli neeligibile – activități care nu erau acoper ite de un
contract

Cheltuieli neeligibile – activități care nu erau acoperite de
un contract

Curtea a examinat validarea și închiderea finală de către
Comisie unei sume de 10 875 375 de euro cheltuite în
cadrul programului de lucru pe 2012 al unui organism
internațional care acorda asistență întreprinderilor din țările
ACP. Dintre cele 10 elemente de cost incluse în eșantion,
3 erau legate de contracte de subgranturi încheiate cu
beneficiari terți (pentru o valoare totală de 147 990 de euro).
Condițiile speciale de finanțare nu prevedeau posibilitatea
acordării de subgranturi, ceea ce înseamnă că activitățile
respective reprezentau o încălcare a contractului. În plus,
subgranturile au fost atribuite în mod direct, fără să se
organizeze o procedură concurențială de selecție.

Comisia a inițiat procedura de recuperare.

20. În două cazuri de erori cuantificabile, Comisia dispunea
de suficiente informații astfel încât să fi putut preveni sau detecta
și corecta erorile respective înainte de acceptarea cheltuielilor.
Dacă Comisia ar fi utilizat în mod corespunzător toate
informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare estimat
pentru acest capitol ar fi fost cu 0,7 % mai mic. Curtea a
identificat alte cinci operațiuni care conțineau erori ce ar fi
trebuit să fie detectate de către auditorii și supervizorii externi.
Aceste cazuri contribuie cu 0,1 % la nivelul de eroare
estimat (18).

(18)

Într-un caz, reprezentând 0,7 % puncte procentuale, eroarea
fusese comisă chiar de către Comisie, iar în șase cazuri,
reprezentând 0,2 % puncte procentuale, eroarea fusese comisă
de către beneficiari.
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21. În plus, alte 10 operațiuni care conțineau o eroare
cuantificabilă (19) au făcut obiectul unui audit sau al unei
verificări a cheltuielilor. Informațiile furnizate în rapoartele de
audit/de verificare cu privire la activitățile desfășurate efectiv nu
au permis Curții să evalueze dacă erorile ar fi putut fi detectate și
corectate în cursul acestor controale ex ante.
22. În două domenii, natura finanțării și condițiile de plată
limitează măsura în care operațiunile sunt expuse erorilor.
Aceste domenii sunt reprezentate de sprijinul bugetar (20) și de
situațiile de aplicare a așa-numitei „abordări noționale” în cazul
proiectelor cu donatori multipli implementate de organizații
internaționale (21).
23. Sprijinul bugetar reprezintă o contribuție la bugetul
general al unui stat sau la bugetul pe care acesta îl consacră unei
politici sau unui obiectiv specific. Curtea a examinat dacă
Comisia respectase condițiile aplicabile pentru efectuarea de
plăți de sprijin bugetar în favoarea țărilor partenere și dacă
verificase respectarea condițiilor generale de eligibilitate (cum ar
fi realizarea unor progrese satisfăcătoare în ceea ce privește
gestiunea finanțelor publice).
24. Totuși, având în vedere faptul că prevederile legale lasă o
marjă largă de interpretare, Comisia dispune de o flexibilitate
considerabilă atunci când decide dacă aceste condiții generale au
fost respectate. Auditul efectuat de Curte cu privire la
regularitate nu poate depăși etapa în care ajutorul este plătit
țării partenere, întrucât fondurile transferate sunt integrate în
resursele bugetare ale țării beneficiare. Eventualele deficiențe în
cadrul gestiunii financiare a acesteia, care conduc la utilizarea
necorespunzătoare a fondurilor la nivel național, nu vor genera
erori care să poată fi detectate în cadrul auditului efectuat de
Curte cu privire la regularitate (22).

(19)
(20)
(21)

(22)

Aceste erori au contribuit cu 1,4 puncte procentuale la nivelul de
eroare estimat.
Plățile pentru sprijin bugetar finanțate în 2016 din bugetul FED
s-au ridicat la 644 de milioane de euro.
Plățile efectuate în 2016 din bugetul FED pentru proiecte cu
donatori multipli implementate de organizații internaționale s-au
ridicat la 914 milioane de euro. Nu se poate preciza proporția din
această sumă pentru care s-a aplicat abordarea noțională, întrucât
Comisia nu o monitorizează separat.
Eficiența și eficacitatea sprijinului bugetar sunt analizate în
rapoartele speciale ale Curții, cele mai recente legate de această
tematică fiind Raportul special nr. 32/2016 referitor la asistența
acordată Ucrainei de către UE, Raportul special nr. 30/2016
referitor la eficacitatea sprijinului acordat de UE în sectoare
prioritare în Honduras și Raportul special nr. 13/2016 referitor la
asistența acordată de UE pentru consolidarea administrației
publice în Republica Moldova.
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25. Atunci când contribuțiile Comisiei la proiectele cu
donatori multipli sunt puse în comun cu contribuțiile altor
donatori și nu sunt alocate în vederea finanțării unor cheltuieli
specifice clar identificabile, Comisia presupune că normele UE
privind eligibilitatea sunt respectate atât timp cât fondurile puse
în comun includ cheltuieli eligibile suficiente pentru a acoperi
contribuția UE. Această abordare, astfel cum este aplicată de
Comisie, a fost luată în considerare și în testele de fond efectuate
de Curte (23).
26. Dacă se exclud din eșantionul auditat cele 13 operațiuni
de sprijin bugetar și cele 6 operațiuni în care s-a aplicat
abordarea noțională menționată la punctele 22-25, nivelul de
eroare estimat este de 4,4 % (24).

Raportul anual de activitate și alte mecanisme de guvernanță
27. În fiecare raport anual de activitate începând cu 2012,
DG DEVCO a emis o rezervă cu privire la regularitatea
operațiunilor subiacente. Un plan de acțiune a fost așadar
adoptat pentru a remedia deficiențele care afectau implementarea sistemului de control al DG DEVCO. În caseta 6 sunt
prezentate eforturile depuse în acest sens în ultimii patru ani.
Caseta 6 – Eforturile DG DEVCO de a îmbunătăți implementarea
sistemului său de control

Curtea a recunoscut anul trecut progresele satisfăcătoare
realizate în ceea ce privește planurile de acțiune pe 2013 și
2014: astfel, 19 acțiuni fuseseră implementate în toate
privințele, iar restul de 4 au fost transferate în planul de
acțiune pe 2015.
Modul în care a fost conceput planul de acțiune pe 2015 a
cunoscut o îmbunătățire suplimentară odată cu includerea
măsurilor care vizau domeniile cu grad ridicat de risc, și
anume fondurile care fac obiectul gestiunii indirecte prin
organizații internaționale și finanțările nerambursabile care
fac obiectul gestiunii directe. Inițial, toate acțiunile erau
programate să fie finalizate până în iunie 2016. Până la
sfârșitul anului 2016, 10 acțiuni fuseseră implementate în
integralitate, cinci fuseseră parțial implementate, iar alta era în
curs de desfășurare.
Patru noi măsuri specifice au fost adăugate în planul de
acțiune pe 2016. Curtea va evalua progresele realizate în
legătură cu acestea în următorul raport anual.

(23)

(24)

Curtea nu a controlat elementele subiacente de cheltuieli în
cazurile în care contribuția Comisiei era sub 75 % din bugetul
acțiunii respective. În cazul în care această contribuție se situa
între 75 % și 90 %, Curtea a evaluat de la caz la caz necesitatea de
a efectua controale cu privire la elementele subiacente de
cheltuieli.
Cifra indicată reprezintă cea mai bună estimare bazată pe un
eșantion reprezentativ format din 124 de operațiuni. Curtea are
în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare din cadrul
populației se situează între 1,8 % și 7,1 % (limita inferioară,
respectiv superioară, a nivelului de eroare).
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28. Sistemul de control al DG DEVCO este axat pe
controalele ex ante efectuate înainte de acceptarea cheltuielilor
declarate de către beneficiari. Și în acest an, frecvența erorilor
constatate, inclusiv în cadrul unor declarații finale de cheltuieli
care făcuseră, ex ante, obiectul unor audituri externe și al unor
verificări ale cheltuielilor, indică existența unor deficiențe la
nivelul acestor controale.
29. În rapoartele anuale referitoare la exercițiile 2014 și
2015, Curtea a tratat problematica măsurilor (25) luate deja de
DG DEVCO în vederea îmbunătățirii calității acestor audituri și
verificări (26). DG DEVCO revizuiește în prezent mandatul care
va sta la baza auditurilor și a verificărilor cu scopul de a obține
informații care să permită o evaluare a calității, așa cum a
recomandat Curtea în raportul de anul trecut. Această revizuire
extrem de importantă nu a fost încă finalizată, deși ar fi trebuit
să se încheie în luna iunie 2017 (27).
Studiul realizat în 2016 cu privire la rata de eroare reziduală

30. În 2016, DG DEVCO a realizat un al cincilea studiu cu
privire la rata de eroare reziduală, cu scopul de a estima nivelul
erorilor care nu fuseseră detectate de niciun control de gestiune
destinat să prevină, să detecteze și să corecteze erorile pentru
ansamblul domeniilor aflate sub responsabilitatea sa (28). În
urma recomandării Curții din 2013, sfera acestui studiu și
limitările sale au fost prezentate în raportul anual de
activitate (29).

(25)

(26)

(27)

(28)
(29)

(a) Analiza riscurilor devenită obligatorie pentru elaborarea
planurilor anuale de audit de către delegațiile UE și de către
serviciile DG DEVCO; (b) modelele de contract de finanțare
revizuite astfel încât auditorii să poată fi selectați sau contractați
în mod direct de DG DEVCO; (c) măsuri de conștientizare cu
privire la tipurile cele mai comune de erori și organizarea de
formări privind competențele în materie de finanțe și control ale
personalului DG DEVCO și ale beneficiarilor, precum și
consolidarea acestor competențe; (d) o grilă de calitate utilizată
pentru evaluarea calității unui audit sau a unei verificări a
cheltuielilor.
La punctul 41 din Raportul anual pe 2015, Curtea a menționat,
de asemenea, măsurile menite să îmbunătățească gestionarea
documentelor și procedurile de achiziții atât la nivelul Comisiei,
cât și la nivelul beneficiarilor.
Până în decembrie 2016 pentru gestiunea indirectă prin
intermediul organizațiilor internaționale și până în iunie 2017
în cazul finanțărilor nerambursabile care fac obiectul gestiunii
directe, astfel cum se prevede în planul de acțiune pe 2016.
FED și bugetul general al UE.
Nota de subsol 24 din Raportul anual de activitate pe 2016.

29. Activitatea de revizuire a mandatului care va sta la baza
auditurilor și a verificărilor este în derulare. Comisia estimează că
activitatea se va încheia, chiar dacă nu va fi pe deplin operațională,
până la sfârșitul anului 2017.
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31. Studiul a constat în examinarea unui eșantion reprezentativ de operațiuni legate de contracte închise între septembrie 2015 și august 2016. Curtea a analizat acest studiu din
2016 și a constatat că fusese realizat în conformitate cu
metodologia referitoare la rata de eroare reziduală. Toate
deficiențele semnalate în Raportul Curții referitor la exercițiul
2013 au fost remediate, cu excepția celei legate de metoda de
estimare specifică pentru rata de eroare reziduală, care lăsa în
continuare o marjă de apreciere prea mare pentru estimarea
ratelor de eroare individuale.

31. Numărul de estimări a scăzut de la an la an, de la 43 în
2012, la 6 în 2016. Fiecare estimare este revizuită la nivel de director
și partener, astfel încât să se asigure consecvența. Această procedură
restrânge marja de apreciere atunci când se estimează ratele de eroare
individuale. Se recurge la estimări atunci când, din motive juridice sau
logistice, documentația nu va fi disponibilă auditorului care stabilește
rata de eroare reziduală înainte de termenul prevăzut pentru finalizarea
lucrărilor la sfârșitul studiului. Operațiunile pentru care nu a fost
furnizată documentația prezintă un risc în mod inerent sporit de
vulnerabilitate la erori și estimările duc, așadar, la creșterea nivelului de
erori.

32. În 2016, pentru prima dată, rata de eroare reziduală
estimată în acest studiu se încadrează în pragul de semnificație de
2 % stabilit de Comisie (30). Acest rezultat se datorează unei
combinații de factori, cei mai importanți dintre aceștia fiind:

32. Comisia consideră că la scăderea ratei de eroare de-a lungul
anilor au contribuit o serie de factori, cel mai important fiind măsurile
luate în vederea consolidării sistemului de control intern al
DG DEVCO.

(a) eforturile depuse de DG DEVCO pentru a îmbunătăți
implementarea sistemului său de control intern (a se vedea
punctele 27-29 și caseta 6);
(b) eforturile depuse de DG DEVCO pentru a obține
documente justificative. Acestea au permis reducerea
numărului de estimări în eșantionul utilizat pentru rata
de eroare reziduală, estimările conținând rate de eroare
reziduală mai mari decât restul populației, din cauza
riscurilor lor inerente mai ridicate (31);
(c) creșterea ponderii operațiunilor de sprijin bugetar în
eșantionul utilizat în cadrul studiului (32), rata de eroare
reziduală pentru aceste operațiuni fiind estimată la 0 % (a se
vedea și punctele 22-24).

(30)
(31)

(32)

În 2014: 2,8 %; în 2015: 2,2 %; în 2016: 1,7 %.
În 2014: 14 estimări; în 2015: 10; în 2016: 6. Conform
metodologiei de stabilire a ratei de eroare reziduală, estimările ar
trebui să fie utilizate doar în cazul în care există un motiv legal
sau logistic valabil care explică de ce documentația nu este
disponibilă înainte de termenul pentru finalizarea lucrărilor
privind rata de eroare reziduală și înainte de încheierea studiului.
Operațiunile pentru care nu a fost furnizată documentația
necesară prezintă un risc în mod inerent sporit de vulnerabilitate
la erori și estimarea ar trebui calculată ținând seama de acest
lucru.
În 2014: 35 de operațiuni de sprijin bugetar; în 2015: 50 de
operațiuni; în 2016: 73 de operațiuni, selectate în eșantion în
funcție de ponderea lor în cadrul populației.

(c) Din punctul de vedere al Comisiei, nu există o corelație directă
între ponderea operațiunilor de sprijin bugetar în eșantionul
utilizat pentru rata de eroare reziduală și nivelul ratei de eroare.
Numărul elementelor legate de sprijinul bugetar care au fost
incluse în eșantion depinde în mod strict de unitatea monetară
aplicată în vederea eșantionării. Într-adevăr, contractele legate de
sprijinul bugetar nu sunt afectate aproape deloc de erori, ca
urmare a eforturilor importante pe care Comisia le-a făcut, în
conformitate cu recomandările Curții, în vederea îmbunătățirii
orientărilor și a abordării riscurilor. Cu toate acestea, de-a lungul
anilor, tendința de reducere a ratei de eroare nu a fost însoțită în
paralel de creșterea ponderii operațiunilor de sprijin bugetar în
eșantion. Se poate afirma că este posibil ca acest lucru să fie unul
dintre factorii care explică situația actuală a ratei de eroare.
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Caseta 7 – Evoluția ratei de eroare calculate de DG DEVCO între 2012 și 2016

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza studiilor privind rata de eroare reziduală din anii 2012-2016.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I
Examinarea raportului anual de activitate pe 2016

33. Pentru exercițiile 2012-2014, directorul general a
exprimat o rezervă generală cu privire la legalitatea și
regularitatea operațiunilor pentru toate operațiunile DG DEVCO.
În 2015, pentru prima dată, directorul general a prezentat o
declarație de asigurare diferențiată în funcție de riscuri și a
exprimat o rezervă care vizează două domenii de cheltuieli
identificate ca prezentând un risc ridicat: (i) finanțările nerambursabile care fac obiectul gestiunii directe și (ii) gestiunea
indirectă prin intermediul organizațiilor internaționale.
34. În 2016, DG DEVCO a extins această rezervă la
finanțările nerambursabile și la devizele de program care fac
obiectul gestiunii indirecte. Chiar dacă rata de eroare reziduală
s-a situat în 2016 sub pragul de semnificație de 2 %, această
extindere a fost efectuată ținându-se seama de toate elementele
incluse în procesul de obținere a asigurării desfășurat de
DG DEVCO (33). Rezerva exprimată coroborează recomandările
și observațiile Curții formulate atât în prezentul raport anual, cât
și în rapoarte anuale precedente.

(33)

Acesta include o analiză a riscurilor cu privire la ratele de eroare
reziduală estimate în trecut și la erorile identificate anterior de
Curte.
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Caseta 8 – Progresele realizate de DG DEVCO în direcția unei declarații de asigurare diferențiate în funcție de riscuri

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor anuale de activitate ale DG DEVCO.

O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I

35. DG DEVCO a estimat că suma totală expusă riscului la
momentul efectuării plăților (34) pentru cheltuielile acceptate în
2016 (5 393 de milioane euro) se ridică la 105 milioane de euro
(1,9 % din cheltuielile aferente exercițiului 2016). Din această
sumă, DG NEAR a estimat că 25 milioane de euro (24 %) vor
face obiectul unor corecții în urma controalelor pe care le va
efectua în anii următori (35).

(34)

(35)

Cea mai bună estimare prudentă a cuantumului aferent acelor
cheltuieli ordonanțate în cursul exercițiului care nu sunt
conforme cu dispozițiile contractuale și de reglementare
aplicabile la momentul efectuării plății.
A se vedea Raportul anual de activitate pe 2016 al DG DEVCO,
p. 50.
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36. Cifra pentru 2016 (36) (25 de milioane de euro)
reprezintă doar jumătate din estimarea pentru 2015. Acest
rezultat se datorează eforturilor DG DEVCO de a exclude din
calcul recuperările de prefinanțări, ordinele de recuperare
anulate și dobânzile acumulate, așa cum a recomandat Curtea
anul trecut. Cu toate acestea, fiabilitatea cifrei pentru 2016
rămâne afectată de (i) erori detectate care nu au fost extrapolate
în totalitate la nivelul populației netestate de ordine de
recuperare în 2016 și în anii anteriori (37); și de (ii) nereconcilierea calculului cu situațiile financiare referitoare la FED (38).
Amploarea generală a acestor neajunsuri este dificil de
cuantificat (39).

36. Măsurile luate de DG DEVCO pentru prevenirea și corectarea
erorilor survenite în contextul înregistrării ordinelor de recuperare sunt
prezentate la punctul 14 de mai sus. Aceste eforturi vor fi continuate
în 2017. Mai mult, DG DEVCO se va asigura că eventualele erori
identificate în viitor vor fi extrapolate în totalitate la nivelul populației
netestate de ordine de recuperare luate în considerare în estimarea
capacității de corecție.

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzie
37. Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit,
conturile fondurilor europene de dezvoltare pentru exercițiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel,
sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestora,
precum și rezultatele operațiunilor, fluxurile de numerar ale
acestora și modificările în structura activelor nete pentru
exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului financiar și cu normele contabile adoptate de
contabil.

(36)
(37)

(38)
(39)

Capacitatea de corecție pentru 2016 a fost calculată pe baza
valorii medii anuale a ordinelor de recuperare emise pentru erori
și nereguli în perioada 2010-2016.
DG DEVCO a verificat un eșantion important de ordine de
recuperare din 2016 și a concluzionat că aproximativ 50 % dintre
toate ordinele de recuperare care afectează capacitatea de corecție
fuseseră înregistrate incorect. Ordinele de recuperare pentru
exercițiile 2010-2015 utilizate în calcul au fost deci ajustate cu
același procent. În urma analizei sale, Curtea a identificat alte
erori care nu fuseseră luate în considerare și care ar duce la
creșterea procentului de recuperări înregistrate greșit la cel puțin
62 %.
Populația de ordine de recuperare din 2016 nu includea ordinele
pentru care contextul recuperării nu era descris din cauza unei
probleme tehnice în sistemul contabil al Comisiei.
Impactul maxim pe care l-ar putea avea aceste neajunsuri nu
afectează opinia Curții cu privire la fiabilitatea conturilor FED.

Eroarea de sistem care a cauzat înregistrarea ordinelor de recuperare fără
completarea câmpului privind contextul recuperării (niciunul sau
calificat) se va rezolva în cursul anului 2017 și, în consecință, este un
eveniment singular. Eroarea de sistem se va rezolva prin utilizarea
corectă a funcției privind contextul recuperării în conformitate cu
instrucțiunile emise (de exemplu, manualul privind contextul
recuperării) și prin integrarea în sistemul de contabilitate al Comisiei
a regulii de lucru necesare în acest sens.
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38. Ansamblul probelor de audit indică faptul că, pentru
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016:
(a) veniturile fondurilor europene de dezvoltare nu erau
afectate de un nivel semnificativ de eroare;
(b) operațiunile de plată aferente FED erau afectate de un nivel
semnificativ de eroare (a se vedea punctele 16-26). Testele
efectuate de Curte pe operațiuni au indicat un nivel de
eroare estimat de 3,3 % (a se vedea anexa 1).

Recomandări
39. Anexa 3 prezintă constatările rezultate în urma
examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca
urmare a celor cinci recomandări formulate în Raportul anual
pe 2013 (40), care au fost toate implementate de DG DEVCO în
integralitate (41).
40. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a
concluziilor exprimate pentru exercițiul 2016, Curtea recomandă DG DEVCO următoarele:
— Recomandarea 1: să consolideze monitorizarea contractelor FED vechi aflate în curs, dar pentru care a intervenit
data expirării, cu scopul de a reduce în continuare numărul
acestora.

Comisia acceptă recomandarea.

— Recomandarea 2: să finalizeze procesul de revizuire a
mandatului pentru toate auditurile sale și pentru verificările
cheltuielilor până la sfârșitul anului 2017.

Comisia acceptă recomandarea. Activitatea este deja în derulare.

— Recomandarea 3: să extindă acțiunile din planul său de
acțiune pe 2017 astfel încât să fie acoperite și finanțările
nerambursabile și devizele de program aflate în gestiune
indirectă vizate de rezerva exprimată în raportul anual de
activitate.

Comisia acceptă recomandarea. Emiterea unei rezerve cu privire la
aceste două domenii implică deja definirea unor acțiuni specifice pentru
acestea.

— Recomandarea 4: să aibă în vedere reducerea sferei testelor
de fond realizate pentru stabilirea ratei de eroare reziduală
cu privire la diferitele operațiuni de sprijin bugetar cu risc
redus, precum și realocarea resurselor astfel economisite în
scopul intensificării testelor de fond efectuate cu privire la
operațiunile aferente proiectelor.

Recomandarea este acceptată. Comisia va avea în vedere abordarea
propusă de Curte și, dacă este cazul, o va integra în metodologia de
stabilire a ratei de eroare reziduală.

— Recomandarea 5: să îmbunătățească în continuare modul
de calcul al capacității de corecție pentru 2017, remediind
neajunsurile identificate în prezentul raport anual.

Recomandarea este acceptată.

(40)

(41)

Pentru exercițiul de analiză a situației recomandărilor desfășurat
în acest an, Curtea a ales raportul pe 2013 deoarece, în principiu,
intervalul de timp scurs ar fi trebuit să fie suficient pentru a-i
permite Comisiei să pună în aplicare recomandările Curții.
Obiectivul acestei examinări a fost de a se verifica dacă fuseseră
introduse măsuri corective ca răspuns la recomandările formulate
de Curte și nu de a se evalua eficacitatea punerii lor în aplicare.
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ANEXA 1
REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAȚIUNI PENTRU FONDURILE EUROPENE DE DEZVOLTARE
2016

2015

143

140

3,3 %

3,8 %

DIMENSIUNEA ȘI STRUCTURA EȘANTIONULUI
Total operațiuni
IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE
Nivelul de eroare estimat
Limita superioară a nivelului de eroare (UEL)
Limita inferioară a nivelului de eroare (LEL)

5,6 %
1,0 %
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ANEXA 2
PREZENTARE GENERALĂ A ERORILOR CU UN IMPACT DE CEL PUȚIN 20 %
O B S E R VA Ț I I L E C U R Ț I I
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Introducere
Aplicând metodologia generală de audit descrisă în anexa 1.1 la
capitolul 1 din Raportul anual al Curții referitor la execuția
bugetului privind exercițiul financiar 2016, Curtea a testat un
eșantion reprezentativ de operațiuni pentru a estima nivelul de
neregularitate existent în cadrul populației pentru FED. Erorile
detectate de Curte în urma acestor teste nu constituie o listă
exhaustivă – nici de erori individuale, nici de posibile tipuri de
erori. Constatările următoare referitoare la existența unor erori
cu un impact de cel puțin 20 % din valoarea operațiunii
examinate sunt prezentate cu titlu ilustrativ (1). Aceste erori au
fost identificate în cadrul unor operațiuni ale căror valori sunt
cuprinse între 128 000 și 11,8 milioane de euro, valoarea
mediană (2) fiind de peste 4,8 milioane de euro.
Exemple de erori (3)
Nerespectarea normelor privind achizițiile
Exemplul 1 – Evaluare incorectă a ofertelor pentru lucrări de construcții

Curtea a examinat validarea și închiderea de către Comisie a
unor cheltuieli aferente unor lucrări de construcție la o
policlinică din Insulele Caraibe. Procedura de achiziții organizată
pentru acest proiect nu a respectat principiile transparenței și
egalității de tratament și nici propriile norme ale Comisiei în
materie de achiziții. Chiar dacă, în opinia Curții, oferta cu cel
mai mic preț îndeplinea toate criteriile de selecție, ea a fost
respinsă din cauza îndoielilor legate de capacitatea tehnică a
ofertantului de a executa lucrările. Curtea consideră că această
decizie nu se justifică. În scrisoarea de notificare trimisă
ofertantului a fost indicat un motiv greșit de respingere a
ofertei. La data analizei Curții, Comisia a explicat că ofertantul
care propusese cel mai mic preț nu prezentase dovezi suficiente
care să demonstreze că dispunea de finanțarea minimă necesară
pentru executarea lucrărilor. Pe de altă parte însă, nici ofertantul
care propunea al doilea preț cel mai scăzut – și căruia i s-a
atribuit contractul – nu îndeplinea în totalitate cerința privind
finanțarea minimă, lipsindu-i 10 % din fondurile necesare.
Comisia de evaluare i-a acordat acestui al doilea ofertant
posibilitatea de a furniza mai multe informații cu privire la
criteriul de selecție respectiv. Primul ofertant nu a beneficiat de
această posibilitate. Luate împreună, toate aceste deficiențe
constituie o eroare gravă în materie de achiziții publice
(cuantificată la 100 %).

(1)
2

()

(3)

Aceste erori reprezintă peste jumătate din nivelul de eroare global
estimat.
Aceasta înseamnă că jumătate din totalitatea erorilor cu un
impact de cel puțin 20 % au fost identificate pentru operațiuni cu
o valoare sub 4,8 milioane de euro, iar restul erorilor au fost
detectate pentru operațiuni cu o valoare care depășește această
sumă.
Două alte exemple de erori sunt prezentate în caseta 5 din textul
principal.

Potrivit concluziilor raportului de evaluare, comisia de evaluare a
considerat că oferta cu cel mai mic preț era neconformă, deoarece
capacitatea sa tehnică nu era suficientă pentru a putea executa
contractul, pe lângă celelalte două contracte deja atribuite de
autoritatea contractantă. De asemenea, oferta cu cel mai mic preț nu
întrunea cerința privind finanțarea minimă.
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Exemplul 2 – Lipsa documentației privind procedura de achiziții publice

Curtea a examinat validarea și închiderea finală de către Comisie
a unor cheltuieli legate de un proiect vizând furnizarea de
asistență tehnică destinată să amelioreze gestionarea proiectelor
finanțate de UE în Grenada. Cererea de plată vizată includea mai
multe elemente legate de un contract de servicii de consultanță.
Curtea nu a primit întregul dosar de achiziție pentru acest
contract și, prin urmare, nu a putut verifica dacă normele în
materie de achiziții prevăzute în condițiile generale ale
proiectului fuseseră respectate. Costurile neeligibile au condus
la o rată de eroare de 30 % din totalul costurilor testate.

Comisia dă curs constatării Curții.

Cheltuieli care nu au fost suportate

Exemplul 3 – Cheltuieli care nu fuseseră suportate de beneficiar

Curtea a examinat validarea și închiderea de către Comisie a
unor cheltuieli legate de un proiect implementat de o organizație
internațională și vizând sprijinirea dezvoltării sectorului privat
în țările ACP. În urma verificării sumei totale corespunzătoare
cheltuielilor acceptate, Curtea a observat că acestea constau în
scrisori de garanție emise de organizația internațională și în
comisioane de gestiune pentru întreaga durată a acordului de
contribuție. Garanțiile bancare nu fuseseră executate de către
investitori, ceea ce înseamnă că beneficiarul nu a suportat de
fapt niciun cost. În plus, perioada de execuție a contractului este
de 20 de ani, iar viitoarele comisioane de gestiune nu pot fi
facturate în avans. Costurile neeligibile au condus la o rată de
eroare de 98 % din totalul costurilor testate.

Comisia a luat măsuri de remediere relevante: validarea (și închiderea)
contestată a fost anulată.

Absența unor documente justificative esențiale

Exemplul 4 – Documente justificative insuficiente

Curtea a examinat validarea și închiderea provizorie de către
Comisie a unor cheltuieli legate de un proiect de sprijinire a
comerțului și a agriculturii în Tanzania. Pentru majoritatea
elementelor de cheltuieli testate, Curtea fie nu a primit niciun
document justificativ, fie documentele furnizate erau insuficiente, de exemplu deoarece nu acopereau întreaga valoare a
elementului de cheltuieli. Prin urmare, Curtea nu a putut verifica
eligibilitatea acestor elemente. Costurile neeligibile au condus la
o rată de eroare de 45 % din totalul costurilor testate.

În urma vizitei Curții, Comisia efectuează încă demersurile de obținere
de documente suplimentare înainte de stabilirea cuantumului final
datorat.
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Exemplul 5 – Documente justificative insuficiente și costuri ineligibile

Curtea a examinat validarea și închiderea finală de către Comisie
a cheltuielilor aferente unui acord de finanțare nerambursabilă
pentru furnizarea de servicii financiare în zonele rurale, acord
implementat de o organizație non-profit în Malawi. Curtea a
observat mai multe probleme în cererea de plată. Nu toate
documentele justificative (cum ar fi fluturași de salariu sau
dovezi ale plății) au fost furnizate pentru auditul plăților
salariale, iar cererea de plată includea costuri neeligibile, și
anume taxe vamale de import. În plus, în anumite cazuri,
procedura de achiziții nu a respectat principiile transparenței și
nediscriminării. Costurile neeligibile au condus la o rată de
eroare de 44 % din totalul costurilor testate.

Comisia va întreprinde acțiunile necesare pentru a recupera aceste sume
care sunt considerate neeligibile.

Calculul incorect al cheltuielilor declarate

Exemplul 6 – Erori în calculul comisioanelor percepute

Curtea a examinat cheltuielile efectuate de Comisie în legătură
cu un fond fiduciar administrat de o organizație internațională.
Declarația de costuri includea comisioane pentru un consultant
tehnic. Contractul pentru serviciile respective preciza faptul că
societatea de consultanță ar trebui să transforme orele de muncă
zilnice în luni, pe baza unei luni cu 30 de zile lucrătoare. Or,
societatea respectivă a făcut calculele pe baza a 21 de zile
lucrătoare pe lună, ceea ce a dus la o creștere a comisioanelor
percepute. În plus, timpul de călătorie și orele suplimentare au
fost facturate, ceea ce constituie o încălcare a condițiilor
contractuale. Costurile neeligibile au condus la o rată de eroare
de 25 % din totalul costurilor testate.

Comisia va întreprinde acțiunile necesare pentru a recupera sumele care
sunt considerate neeligibile.

x

x

Recomandarea 3: EuropeAid ar trebui să reexamineze
modul de cuantificare a beneficiilor controalelor puse în
aplicare (a se vedea punctul 51 recomandarea 3 din
Raportul anual pe 2013).

Recomandarea 5: EuropeAid ar trebui să includă în
raportul anual de activitate informații referitoare la sfera
studiului privind rata de eroare reziduală și să precizeze
limita inferioară, respectiv superioară, a ratei de eroare (a
se vedea punctul 51 recomandarea 5 din Raportul anual
pe 2013).

x

Recomandarea 2: EuropeAid ar trebui să finalizeze, până
la sfârșitul lui 2014, dezvoltarea sistemului CRIS, pentru a
permite contabilizarea, ca venit financiar, a dobânzilor
generate de prefinanțările cu o valoare cuprinsă între
250 000 și 750 000 de euro (punctul 51 recomandarea 2
din Raportul anual pe 2013).

x

x

Recomandarea 1: EuropeAid ar trebui să se asigure că
toți ordonatorii de credite subdelegați recuperează anual
dobânzile generate de prefinanțările care depășesc
valoarea de 750 000 de euro (punctul 51 recomandarea 1
din Raportul anual pe 2013).

Recomandarea 4: EuropeAid ar trebui să includă în
raportul anual de activitate informații privind progresele
înregistrate în ceea ce privește implementarea planului de
acțiune destinat să abordeze deficiențele existente la
nivelul sistemului de control (a se vedea punctul 51
recomandarea 4 din Raportul anual pe 2013).

Pusă în
aplicare
integral

Recomandarea Curții
Pusă în
aplicare în
majoritatea
privințelor

Pusă în
aplicare în
anumite
privințe

În curs de punere în aplicare
Nepusă în
aplicare

Nu mai este
aplicabilă

Probe
insuficiente

Răspunsul Comisiei
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