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Anul acesta, Curtea de Conturi Europeană aniversează 40 de ani de existență. De mai bine de 20 de ani, Curtea
formulează o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor UE și la legalitatea și regularitatea
operațiunilor subiacente.
Pentru prima dată începând din 1994, Curtea emite o opinie cu rezerve (și nu o opinie contrară) cu privire la
regularitatea operațiunilor subiacente conturilor pentru 2016. Acest lucru reflectă o îmbunătățire importantă în
gestiunea finanțelor UE. O parte considerabilă din cheltuielile auditate aferente exercițiului 2016 nu a fost afectată
de un nivel semnificativ de eroare și s-a observat o ameliorare susținută în ceea ce privește nivelul de eroare estimat
pentru plățile efectuate din bugetul UE în ultimii trei ani: de la 4,4 % în 2014 la 3,8 % în 2015 și la 3,1 % în 2016.
În fine, așa cum a fost cazul și pentru exercițiile anterioare, Curtea a ajuns la concluzia că, pentru exercițiul 2016,
conturile UE prezintă o imagine corectă și fidelă a situației financiare a UE.
Privind înspre viitor, așa cum se arată în strategia Curții pentru perioada 2018-2020, instituția noastră a decis să
aplice o perspectivă nouă asupra modului în care auditează bugetul UE. Curtea intenționează, în special, să țină
seama într-o mai mare măsură de diferitele niveluri de control intern care există în cadrul Comisiei Europene și al
administrațiilor din statele membre și care sunt utilizate pentru gestionarea cheltuielilor UE. Aceasta va permite
o mai bună identificare a deficiențelor care persistă și va ajuta totodată Curtea să promoveze asumarea răspunderii
de gestiune și să contribuie în continuare la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE.

Klaus-Heiner LEHNE
Președintele Curții de Conturi Europene

Rezultate globale
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Principalele constatări

Declarația de asigurare privind exercițiul 2016, în rezumat
Curtea de Conturi Europeană exprimă o opinie de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor Uniunii
Europene aferente exercițiului 2016.
Operațiunile de venituri aferente exercițiului 2016 au fost, per ansamblu, conforme cu legile și reglementările
aplicabile, așa cum a fost cazul și în exercițiile anterioare.
Plățile aferente exercițiului 2016 au fost conforme cu legile și reglementările aplicabile, cu excepția plăților
bazate pe rambursarea costurilor.
Pentru textul integral al declarației de asigurare, a se consulta capitolul 1 din Raportul anual pe 2016.

οο

Conturile aferente exercițiului 2016 au fost întocmite în conformitate cu standardele internaționale și
prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă. Prin urmare, așa cum a fost cazul în
fiecare an începând din 2007, Curtea a exprimat o opinie fără rezerve privind fiabilitatea acestor conturi.

οο

S-a observat o ameliorare susținută în ceea ce privește nivelul de eroare estimat pentru plățile efectuate
din bugetul UE în ultimii ani: 3,1 % în 2016, 3,8 % în 2015 și 4,4 % în 2014. Pe lângă aceasta, în 2016, o parte
considerabilă din cheltuielile auditate – și anume plățile bazate pe drepturi la plată – nu a fost afectată de
un nivel semnificativ de eroare. Prin urmare, pentru prima dată de la începuturile declarației de asigurare în
1994, Curtea a emis o opinie cu rezerve referitoare la plățile aferente exercițiului 2016.

οο

Plățile bazate pe drepturi la plată sunt efectuate către beneficiari atunci când sunt îndeplinite anumite
condiții, și nu pentru rambursarea costurilor. Ele reprezintă aproximativ jumătate din cheltuielile auditate în
2016 și includ ajutoarele directe către fermieri, care corespund celei mai mari părți din cheltuielile aferente
domeniului Resurse naturale: susținerea pieței și sprijinul direct (pentru care nivelul de eroare a fost estimat la
1,7 %), și domeniul Administrație (cu un nivel de eroare estimat de 0,2 %). Pentru aceste două domenii, nivelul
de eroare estimat s-a situat sub pragul de semnificație de 2 %. Bursele pentru studenți și cele de cercetare,
precum și măsurile de agromediu fac parte de asemenea din categoria activităților finanțate prin plăți bazate
pe drepturi la plată.

οο

Plățile bazate pe rambursarea costurilor sunt efectuate către beneficiari care au suportat costuri eligibile
pentru rambursare din bugetul UE. Această categorie include cheltuieli din domeniile care prezintă cele mai
ridicate rate de eroare, și anume: Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit (cu un
nivel de eroare estimat de 4,9 %) și Coeziune economică, socială și teritorială (cu un nivel de eroare estimat de
4,8 %). Alte activități finanțate în acest mod includ proiectele de cercetare, programele de formare și cele de
dezvoltare.

οο

Pentru majoritatea domeniilor, informațiile Comisiei cu privire la regularitate concordă, în cea mai mare
parte, cu rezultatele Curții. Comisia a constatat și ea un nivel semnificativ de eroare la nivelul de ansamblu al
cheltuielilor.

Rezultate globale
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οο

Acțiunile corective întreprinse de autoritățile statelor membre și de Comisie au avut un efect pozitiv asupra
nivelului de eroare estimat. În lipsa lor, nivelul de eroare global estimat ar fi fost cu 1,2 % mai mare. Existau
suficiente informații care ar fi permis prevenirea sau detectarea și corectarea unei părți considerabile din
erori. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate pentru a corecta erorile, nivelul de eroare estimat pentru
ansamblul cheltuielilor aferente domeniilor Coeziune economică, socială și teritorială și Europa în lume s-ar fi
situat, în 2016, sub pragul de semnificație de 2 %.

οο

Anul acesta, valoarea totală a plăților pe care UE s-a angajat să le efectueze din bugetele viitoare
a fost mai ridicată ca niciodată. Se estimează că această sumă va continua să crească până în 2020.
Eliminarea acestor restanțe și evitarea altora noi ar trebui să se numere printre prioritățile avute în vedere la
planificarea cadrului financiar multianual pentru perioada de după 2020.

οο

Curtea a realizat o comparație între cadrul utilizat de Comisie pentru raportarea cu privire la performanță
și bunele practici existente în cadrul altor administrații. În opinia Curții, Comisia ar trebui să își simplifice
metodele de măsurare a performanței, de exemplu prin reducerea drastică a numărului de obiective și de
indicatori.

Textul integral al rapoartelor anuale pe 2016 referitoare la execuția bugetului UE și la activitățile finanțate de Al optulea, Al nouălea,
Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare este disponibil pe site-ul web al Curții (http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/
DocItem.aspx?did=41732).

Rezultate globale
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Cine suntem
În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, misiunea Curții este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii
financiare a UE, de a promova asumarea responsabilității și transparența și de a juca rolul de gardian independent al
intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.
Curtea avertizează cu privire la riscurile existente, oferă asigurări, semnalează existența atât a deficiențelor, cât
și a reușitelor și formulează recomandări adresate factorilor de decizie și organelor legislative din UE cu privire la
modul în care se poate îmbunătăți gestionarea politicilor și a programelor UE. Prin activitatea sa, Curtea se asigură
de faptul că cetățenii europeni știu cum le sunt cheltuiți banii.

Ce am auditat
Declarația de asigurare a Curții cu privire la bugetul UE
Bugetul UE este stabilit anual – în contextul unor cadre financiare multianuale (CFM) – de către Parlamentul
European și de către Consiliu. Responsabilitatea pentru execuția corectă a cheltuielilor bugetare revine, în primul
rând, Comisiei.
În fiecare an, Curtea auditează veniturile și cheltuielile aferente bugetului UE și examinează fiabilitatea conturilor
anuale și măsura în care operațiunile de venituri și de cheltuieli sunt realizate cu respectarea normelor și
a reglementărilor aplicabile, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre.
Această activitate stă la baza declarației de asigurare pe care Curtea are obligația de a o furniza Parlamentului
European și Consiliului în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Bugetul UE aferent exercițiului 2016, în cifre
Cheltuielile bugetare constituie un instrument important pentru atingerea obiectivelor urmărite de UE în cadrul
politicilor sale.
În 2016, cheltuielile s-au ridicat la 136,4 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei sume de aproximativ 267 de euro
pentru fiecare cetățean. În medie, cheltuielile UE au reprezentat 2,0 % din totalul cheltuielilor publice din statele
membre ale UE.

De unde provin banii?
Bugetul UE este finanțat din mai multe surse. Partea cea mai importantă (95,6 miliarde de euro) este finanțată de
statele membre, proporțional cu venitul lor național brut. Alte surse includ taxele vamale (20,1 miliarde de euro),
precum și taxa pe valoarea adăugată colectată de statele membre (15,9 miliarde de euro).
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Rezultate globale

În ce scopuri sunt utilizați banii?

Diagrama 1

Bugetul anual al UE este cheltuit într-o gamă variată de domenii (a se vedea diagrama 1).

Cheltuielile auditate pentru exercițiul 2016
Misc.

Administrație

9,4 mld. euro

Competitivitate

Coeziune

Resurse naturale

15,2 mld. euro

35,7 mld. euro

57,9 mld. euro
Susținerea pieței și
sprijinul direct
44,1 mld. euro

Securitate și cetățenie

2,4 mld. euro

Altele

0,4 mld.
euro

Europa
în lume
Dezvoltare
rurală,
mediu,
politici
climatice și
pescuit

8,3 mld.
euro

13,8 mld.
euro

Total: 129,3 mld. euro

Se efectuează plăți pentru sprijinirea unor activități foarte variate, precum agricultura, dezvoltarea zonelor rurale și
urbane, proiectele de infrastructură de transport, cercetarea, cursurile de formare pentru șomeri, sprijinirea țărilor
care doresc să adere la UE sau ajutorul acordat țărilor vecine sau în curs de dezvoltare.
Aproape două treimi din buget sunt cheltuite prin mecanismul de gestiune partajată, în cadrul căruia statele
membre distribuie fondurile și gestionează cheltuielile în conformitate cu dreptul UE și cu legislația națională (de
exemplu, acesta este cazul cheltuielilor din domeniul Coeziune economică, socială și teritorială și din domeniul
Resurse naturale).

Rezultate globale

08

Ce am constatat
Conturile UE prezintă o imagine corectă și fidelă
Conturile UE aferente exercițiului 2016 au fost întocmite în conformitate cu standardele internaționale de
contabilitate pentru sectorul public și prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă
a rezultatelor financiare ale UE pentru exercițiul încheiat și a situației activelor și a pasivelor sale la sfârșitul
exercițiului.
Prin urmare, Curtea a fost în măsură să formuleze o opinie fără rezerve privind fiabilitatea conturilor (altfel spus, „a
validat” conturile), așa cum a fost cazul pentru fiecare exercițiu financiar începând cu 2007.

Cheltuielile UE sunt conforme cu legile și reglementările aplicabile, cu excepția plăților bazate pe rambursarea costurilor
Curtea efectuează teste pe eșantioane de operațiuni extrase din ansamblul bugetului UE, cu scopul de a obține
estimări cu privire la măsura în care veniturile și diferitele domenii de cheltuieli sunt afectate de eroare. Pentru mai
multe informații privind abordarea de audit a Curții și nivelul de eroare estimat, a se vedea paginile 45 și 46.
Curtea a concluzionat că veniturile nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare.
Pentru exercițiul 2016, Curtea a emis o opinie cu rezerve în ceea ce privește plățile efectuate din bugetul UE. Este
prima dată când se emite o astfel de opinie, de la începuturile declarației de asigurare în 1994.
În ceea ce privește cheltuielile, Curtea estimează că nivelul de eroare care afectează ansamblul cheltuielilor este de
3,1 % (a se vedea diagrama 2). Cu titlu de comparație, în 2015, acest nivel s-a ridicat la 3,8 %, iar în 2014, la 4,4 %.
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Diagrama 2

Rezultate globale

Nivelul de eroare estimat pentru ansamblul bugetului UE (2014-2016)
6%

5%
4,4 %
4%

3,8 %
3,1 %

3%

2%

Pragul de semnificație

2%

1%

0%

2014
Limita superioară a nivelului de eroare

2015
Nivelul de eroare estimat

2016
Limita inferioară a nivelului de eroare

Notă: Pentru estimarea nivelului de eroare, au fost utilizate tehnici statistice standard. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare din
cadrul populației se situează în intervalul dintre limita inferioară și cea superioară a nivelului de eroare (pentru mai multe detalii, a se vedea anexa 1.1
la capitolul 1 din Raportul anual pe 2016).

Erorile se limitau în principal la plățile bazate pe rambursarea costurilor, pentru care nivelul de eroare a fost
estimat la 4,8 %. În cazul plăților bazate pe drepturi la plată, se estimează că nivelul de eroare este de 1,3 %,
situându-se deci sub pragul de semnificație fixat de Curte la 2 % (a se vedea diagrama 3).
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Diagrama 3

Rezultate globale

Aproximativ jumătate din cheltuielile aferente exercițiului 2016 nu sunt afectate de
un nivel semnificativ de eroare
Plăți bazate pe rambursarea costurilor

Plăți bazate pe drepturi la plată și plăți de natură administrativă

66,0 mld. euro

63,3 mld. euro

4,8 %
1,3 %

Total: 129,3 mld. euro

Nivelul de eroare estimat

Prag de semnificație: 2 %

Prin urmare, Curtea concluzionează că plățile aferente exercițiului 2016 sunt conforme cu legile și reglementările
aplicabile, cu excepția plăților bazate pe rambursarea costurilor.

Diferența dintre plățile bazate pe drepturi la plată și cele bazate pe rambursarea
costurilor
Cheltuielile UE se caracterizează prin existența a două tipuri de cheltuieli, care prezintă profiluri de risc diferite:
οο plățile bazate pe drepturi la plată se efectuează dacă sunt îndeplinite anumite condiții; de exemplu, aceste
plăți includ bursele de studiu și bursele de cercetare (în cadrul cheltuielilor din domeniul Competitivitate),
ajutoarele directe pentru fermieri (în cadrul domeniului Resurse naturale) sau salariile și pensiile
personalului UE (în cadrul domeniului Administrație);
οο plățile bazate pe rambursarea costurilor desemnează un sistem în cadrul căruia UE rambursează costurile
eligibile aferente unor activități eligibile. Sunt incluse în această categorie, de exemplu, plățile efectuate
pentru proiecte de cercetare (în cadrul cheltuielilor din domeniul Competitivitate), pentru investiții din
domeniul dezvoltării rurale și regionale și pentru programe de formare (în cadrul domeniului Coeziune
economică, socială și teritorială și al domeniului Resurse naturale), precum și pentru proiecte de ajutor
pentru dezvoltare (în cadrul domeniului Europa în lume).

Rezultate globale
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Cheltuielile aflate în gestiune partajată contribuie proporțional la nivelul de eroare global
Rezultatele pentru fiecare domeniu de cheltuieli în parte, obținute în urma testelor efectuate, sunt prezentate în
diagrama 4. Metoda de gestiune a cheltuielilor UE, fie că este vorba de gestiunea directă ori indirectă asigurată de
Comisie sau de gestiunea partajată împreună cu statele membre, are un impact limitat asupra regularității. În ceea
ce privește exercițiul 2016, nivelurile de eroare estimate pentru cheltuielile aflate în gestiune partajată și pentru
toate celelalte forme de cheltuieli operaționale sunt aproape identice.
Cea mai mare parte a cheltuielilor auditate (45 %) corespundea domeniului Resurse naturale. Cheltuielile aferente
componentei Susținerea pieței și sprijinul direct, constând în principal în ajutoare directe pentru fermieri, reprezintă
mai mult de trei sferturi din acest domeniu și nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare (nivelul de
eroare a fost estimat la 1,7 %). Dezvoltarea rurală, mediul, politicile climatice și pescuitul reprezintă cea de a doua
componentă a acestui domeniu, care a fost afectată de un nivel semnificativ de eroare (nivelul de eroare a fost
estimat la 4,9 %).
Domeniul Coeziune economică, socială și teritorială reprezintă a doua cea mai mare parte a cheltuielilor auditate
(28 %). Erorile din acest domeniu au fost cauzate în principal de neeligibilitatea beneficiarilor, a activităților,
a proiectelor sau a cheltuielilor (aproximativ 70 %). Aproape toate cheltuielile din acest domeniu iau forma plăților
bazate pe rambursarea costurilor. Exercițiul financiar 2016 este ultimul exercițiu pentru care toate cheltuielile
auditate de Curte corespund cadrului financiar multianual 2007-2013. Pentru anii următori, se preconizează
o creștere progresivă a ponderii fondurilor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020.
Per ansamblu, erorile din aceste două domenii aflate în gestiune partajată reprezintă 79 % din nivelul de eroare
estimat de Curte pentru exercițiul 2016.
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Diagrama 4

Rezultate globale

Rezultatele testelor efectuate pentru exercițiul 2016, pentru fiecare domeniu de
cheltuieli ale UE
Misc.

Administrație

Securitate și cetățenie*

Altele*

9,4 mld. euro

2,4 mld. euro

0,4 mld.
euro

Competitivitate

Coeziune

Resurse naturale

15,2 mld. euro

35,7 mld. euro

57,9 mld. euro
Susținerea pieței și
sprijinul direct
44,1 mld. euro

4,1 %

4,8 %

1,7 %

Europa
în lume
Dezvoltare
rurală,
mediu,
politici climatice
și pescuit
13,8 mld. euro

8,3 mld.
euro

4,9 %
2,1 %

0,2 %

Total: 129,3 mld. euro
Nivelul de eroare estimat

Prag de semnificație: 2 %

% Nivelul de eroare estimat se bazează pe erorile cuantificabile detectate în urma activității Curții, în special în urma testării unui eșantion de operațiuni.
Pentru constituirea eșantionului și pentru estimarea nivelului de eroare, au fost utilizate tehnici statistice standard (a se vedea anexa 1.1 la capitolul 1 din
Raportul anual pe 2016).
*

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 2014-2020, cum ar fi Rezerva pentru ajutoare de urgență și Instrumentul de flexibilitate). Cu toate
acestea, activitățile de audit pe care Curtea le-a efectuat cu privire la aceste domenii au contribuit la concluzia sa globală privind cheltuielile aferente
exercițiului 2016.

Nivelul de eroare estimat pentru cheltuielile aferente domeniului Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
rămâne superior nivelului estimat pentru ansamblul bugetului UE (3,1 %). Cele mai multe erori priveau rambursarea
unor costuri neeligibile cu personalul sau a unor costuri indirecte neeligibile declarate de beneficiari în cadrul
proiectelor de cercetare.
În ceea ce privește domeniul Europa în lume, lipsa unor documente justificative esențiale și nejustificarea prin
rapoarte financiare a unor prefinanțări validate și închise de Comisie reprezentau două treimi din nivelul total de
eroare estimat.
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Rezultate globale

Diagrama 5

Diagrama 5 prezintă o comparație între nivelurile de eroare estimate pentru diferitele domenii de cheltuieli în
perioada 2014-2016. Mai multe informații privind rezultatele pentru domeniul veniturilor și pentru fiecare domeniu
de cheltuieli în parte sunt prezentate la paginile 21-43 și în capitolele corespunzătoare din Raportul anual pe 2016.

Comparație între nivelurile de eroare estimate pentru domeniile de cheltuieli ale UE
(2014-2016)
Niveluri
de eroare
estimate

5,7

5,6

2014

2015

2016

5,2
4,8
4,4
4,1
3,6
2,9
2,5

2,7 2,8
2,1

0,5 0,6

0,2

Domeniu
de cheltuieli
Coeziune economică,
socială
și teritorială

Competitivitate
pentru creștere
și locuri de muncă

Resurse
naturale*

Europa în lume

Administrație

% Nivelul de eroare estimat se bazează pe erorile cuantificabile detectate în urma activității Curții, în special în urma testării unui eșantion de operațiuni.
Pentru constituirea eșantionului și pentru estimarea nivelului de eroare, au fost utilizate tehnici statistice standard (a se vedea anexa 1.1 la capitolul 1 din
Raportul anual pe 2016).
*

În 2014, Curtea a inclus ecocondiționalitatea în cadrul testelor efectuate pe operațiuni, erorile astfel identificate contribuind cu 0,6 puncte procentuale
la nivelul de eroare global estimat pentru rubrica Resurse naturale din CFM. Din cauza unei modificări aduse cadrului juridic al politicii agricole comune,
Curtea nu a mai inclus ecocondiționalitatea în cadrul testelor efectuate pentru exercițiile 2015 și 2016.
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În anumite circumstanțe, Curtea ia în considerare acțiunile corective atunci când estimează
nivelul de eroare
Statele membre și Comisia aplică măsuri corective în cazul cheltuielilor neconforme și atunci când erorile de la
nivelul plăților nu au fost detectate mai devreme în cursul procesului. Curtea încearcă să ia în considerare aceste
măsuri în cadrul rezultatelor auditurilor sale, atunci când ele sunt aplicate înainte de efectuarea plății sau înainte de
examinarea realizată de Curte. Curtea verifică apoi aplicarea corecțiilor respective și își ajustează nivelul de eroare
estimat ori de câte ori se impune acest lucru.
În 2016, dacă nu ar fi fost aplicate astfel de măsuri corective pentru plățile auditate de Curte, nivelul de eroare global
estimat pe care aceasta l-ar fi calculat ar fi fost de 4,3 % în loc de 3,1 %.
Mai mult, existau suficiente informații care ar fi permis prevenirea sau detectarea și corectarea unei părți
considerabile din erori înainte de declararea cheltuielilor către Comisie. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate
pentru a corecta erorile, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor aferente domeniilor Coeziune
economică, socială și teritorială și Europa în lume s-ar fi situat, în 2016, sub pragul de semnificație de 2 %. Aceasta
înseamnă că nu este nevoie de controale suplimentare cu privire la cheltuielile UE, dar că mecanismele de control
existente trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Informațiile Comisiei cu privire la regularitatea cheltuielilor concordă, în cea mai mare parte,
cu rezultatele Curții
Fiecare direcție generală (DG) din cadrul Comisiei elaborează un raport anual de activitate. 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.
Toate direcțiile generale au prezentat o estimare a nivelului de eroare, care, în majoritatea cazurilor, concorda, în cea
mai mare parte, cu estimările Curții.

Curtea transmite către OLAF cazurile în care există suspiciuni de fraudă
Frauda constituie un act deliberat de înșelăciune săvârșit cu scopul de a trage anumite foloase. Nivelul de
eroare pe care Curtea l-a estimat în legătură cu bugetul UE nu constituie, prin urmare, un indiciu al existenței
fraudei ori al lipsei de eficiență la nivelul cheltuielilor sau al unei utilizări nejudicioase a resurselor financiare. El
constituie o estimare a sumelor care nu ar fi trebuit să fie plătite deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în
conformitate cu normele și reglementările aplicabile.
Curtea raportează toate cazurile de suspiciune de fraudă detectate în cursul activităților sale de audit către OLAF,
oficiul de luptă antifraudă al Uniunii Europene. Acesta are misiunea de a ancheta și de a urmări în consecință aceste
cazuri, după caz, în cooperare cu autoritățile judiciare naționale. În 2016, Curtea a detectat 11 cazuri de suspiciune
de fraudă în cele aproximativ 1 000 de operațiuni auditate în vederea declarației de asigurare și în cadrul altor
audituri ale performanței și/sau de conformitate (în comparație cu 12 astfel de cazuri în 2015).
Aceste cazuri au fost aduse în atenția OLAF, împreună cu alte cinci cazuri semnalate Curții de către cetățeni.
Cazurile de suspiciune de fraudă erau legate de crearea artificială a condițiilor cu scopul de a îndeplini criteriile de
eligibilitate pentru finanțări nerambursabile, de nelivrarea bunurilor sau a serviciilor, de declararea unor costuri care
nu îndeplineau criteriile de eligibilitate, de conflicte de interese și de nereguli privind achizițiile.

Doriți mai multe informații? Capitolul 1 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete privind
principalele constatări ale Curții. Textul integral al raportului anual este disponibil pe site-ul web al Curții (http://www.eca.europa.eu/
ro/Pages/DocItem.aspx?did=41732).
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Gestiunea bugetară și financiară se confruntă cu provocări
Sumele care vor trebui plătite în anii următori au ajuns la un record absolut
În 2016, UE a realizat mai puține plăți decât se planificase inițial. Acest lucru se explică în primul rând prin întârzierile
considerabile intervenite la începutul plăților în cadrul a numeroase programe din cadrul financiar multianual 20142020 aflate în gestiune partajată, întârzieri care au afectat în special plățile din fondurile structurale și de investiții
europene (fondurile ESI) în domeniul coeziunii și al dezvoltării rurale.
În același timp, obligațiile viitoare au fost validate practic în conformitate cu previziunile. În consecință, sumele care
vor trebui plătite în anii următori au ajuns la un nivel-record de 238,8 miliarde de euro. Eliminarea acestor restanțe
și evitarea altora noi ar trebui să se numere printre prioritățile avute în vedere la planificarea cadrului financiar
multianual pentru perioada de după 2020.
Expunerea financiară globală a bugetului UE s-a accentuat și ea, pe fondul unor datorii pe termen lung, al unor
garanții și al unor obligații juridice considerabile. Rezultă de aici necesitatea unei gestiuni mai riguroase în viitor, cu
scopul de a se limita riscurile existente la adresa bugetului UE în acest domeniu.
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Statele membre se pot confrunta cu dificultăți în ceea ce privește absorbția unei părți din
fondurile UE disponibile

Diagrama 6

Fondurile ESI (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) reprezintă
aproximativ o treime din cheltuielile UE și constituie o proporție semnificativă din cheltuielile publice ale unor state
membre (a se vedea diagrama 6).

Situația cheltuielilor restante din fondurile ESI, la sfârșitul anului 2016 (ca procent
din cheltuielile publice ale fiecărui stat membru în 2016)
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Având în vedere creditele de angajament destul de mari care încă mai sunt disponibile în contextul CFM 20142020, este posibil ca statele membre pentru care fondurile ESI reprezintă un procent semnificativ din cheltuielile
publice să aibă dificultăți în a identifica suficiente proiecte de înaltă calitate în cadrul cărora să cheltuie fondurile UE
disponibile sau în a furniza cofinanțare.
Curtea a observat că, în general, 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.

Bugetul UE nu permite decât un grad redus de flexibilitate pentru a se face față unor
evenimente neprevăzute
Sistemul bugetar al UE este conceput să asigure o finanțare previzibilă pentru programele de cheltuieli ale UE care
se derulează pe termen lung. UE dispune de asemenea de o serie de instrumente bugetare pentru a putea răspunde
în mod flexibil în situații de urgență. Aceste instrumente au fost utilizate pe scară din ce în ce mai largă în ultimii ani,
de exemplu pentru a se face față crizei refugiaților.
Având în vedere întârzierile care au afectat plățile în cadrul a numeroase programe din CFM 2014-2020, Curtea
consideră că există un risc ca, în următorii ani, plafoanele de cheltuieli să fie epuizate prin efectuarea cheltuielilor
normale. Aceasta ar antrena o limitare a flexibilității de care bugetul UE are atâta nevoie pentru a face față situațiilor
neprevăzute.

Gradul de complexitate al mecanismelor de finanțare ale UE a continuat să crească
Bugetul UE este un mecanism unic, fiind reglementat de norme specifice. Acest lucru contribuie la asigurarea
răspunderii de gestiune și a transparenței în fața cetățenilor UE și a reprezentanților acestora.
Cu toate acestea, având în vedere necesitatea găsirii de fonduri suplimentare pentru a se face față noilor provocări
(precum criza financiară, acțiunile în domeniul climatic, migrația și criza refugiaților sau stimularea investițiilor
în UE), mecanismele de finanțare au evoluat considerabil în ultimii ani. Drept urmare, numărul entităților și al
instrumentelor implicate în finanțarea implementării politicilor și a programelor UE a crescut considerabil. Din
această cauză, gestiunea, auditul și raportarea eficace cu privire la cheltuielile UE au devenit mai dificile, iar
obținerea unei imagini de ansamblu cuprinzătoare este mai complicată.
Curtea dorește să remarce că perpetuarea acestei tendințe riscă să submineze asigurarea răspunderii de gestiune și
transparența bugetului UE.

Doriți mai multe informații? Capitolul 2 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete privind
principalele constatări legate de gestiunea bugetară și financiară.
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Ar trebui pus un accent mai puternic pe performanță
Adoptarea bunelor practici de la nivel internațional ar putea fi benefică pentru cadrul de
raportare cu privire la performanță aplicat de Comisie
Fondurile UE ar trebui să fie cheltuite respectând principiile bunei gestiuni financiare, și anume economicitatea
(economia), eficiența și eficacitatea. Comisia aplică un cadru complex și variat de măsurare a performanței și
de raportare a rezultatelor obținute cu ajutorul bugetului UE. Curtea a comparat cadrul aplicat de Comisie cu
standardele internaționale și cu bunele practici ale administrațiilor publice naționale și ale altor organizații
internaționale. În urma acestei comparații, au fost identificate o serie de domenii în care Comisia ar putea valorifica
experiența altor părți în vederea îmbunătățirii sistemului de raportare cu privire la performanță. În cadrul aceste
secțiuni, Curtea recomandă Comisiei:
οο

să își simplifice metodele de măsurare a performanței, de exemplu prin reducerea în continuare a numărului
de obiective și de indicatori;

οο

să asigure o raportare mai echilibrată cu privire la performanță, de exemplu, prin prezentarea clară, în
rapoartele sale principale privind performanța, a informațiilor privind dificultățile majore întâmpinate la
obținerea rezultatelor;

οο

să sporească accesibilitatea rapoartelor sale cu privire la performanță, de exemplu prin utilizarea într-o mai
mare măsură a unor instrumente vizuale și interactive pentru prezentarea datelor;

οο

să demonstreze mai bine faptul că rezultatele evaluărilor sunt utilizate în mod adecvat, de exemplu printr-o
urmărire mai sistematică a modului în care se dă curs concluziilor acestora;

οο

să indice, în rapoartele principale privind performanța, dacă, după cunoștințele sale, informațiile furnizate cu
privire la performanță sunt de o calitate suficientă;

οο

să îmbunătățească accesibilitatea informațiilor privind performanța.

Comisia acceptă și pune în aplicare o proporție ridicată din recomandările Curții
Analiza realizată pentru acest exercițiu cu privire la situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor Curții
a vizat 108 recomandări adresate Comisiei în perioada 2010-2013. Comisia a pus în aplicare în integralitate
sau în anumite privințe 90 de recomandări. Chiar și recomandările neacceptate inițial au fost în cele din urmă
implementate în majoritatea cazurilor. Curtea a identificat doar șase recomandări care nu au fost deloc puse în
aplicare (a se vedea diagrama 7).
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Numeroase recomandări formulate de Curte au fost implementate în
integralitate

11 %

5%
Recomandări puse în aplicare integral
Recomandări puse în aplicare în majoritatea privințelor

17 %
67 %

Recomandări puse în aplicare în anumite privințe
Recomandări care nu au fost puse în aplicare

Anul trecut, Curtea a adoptat un număr record de rapoarte speciale, care abordează o gamă
largă de subiecte
Curtea evaluează periodic performanța în cadrul rapoartelor speciale. În cea mai mare parte, acestea se bazează
pe audituri ale performanței sau pe o combinație de audituri de conformitate și ale performanței. În 2016, Curtea
a adoptat un număr record de 36 de rapoarte speciale. Toate rapoartele speciale adoptate în 2016 sunt enumerate
în cuprinsul paginii următoare.

Doriți mai multe informații? Capitolul 3 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete privind
evaluarea Curții cu privire la performanță.
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COEZIUNE ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

Diagrama 8

COMPETITIVITATE PENTRU
CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ

Rapoarte
speciale

Rapoartele
speciale ale Curții
din 2016

ADMINISTRAȚIE

Rapoarte
speciale

Directiva privind serviciile
Transportul feroviar de marfă
Integrarea romilor
Obiectivele în materie de educație
Instrumentele financiare
Transportul maritim
Normele privind ajutoarele
de stat
Închiderea programelor
2007-2013

Situația acțiunilor întreprinse în urma
unor rapoarte speciale anterioare ale Curții
Institutul European de Tehnologie
Utilizarea granturilor de către
agenții
Achizițiile publice ale
instituțiilor UE
Guvernanța în cadrul
Comisiei Europene

Rapoarte
speciale

EUROPA ÎN LUME

RESURSE NATURALE

Rapoarte
speciale
Clădirile SEAE
Politica externă în
domeniul migrației
Moldova
Regiunea Marilor Lacuri Africane
Muntenegru
Balcanii de Vest
Honduras
Ucraina
Mecanismul de protecție civilă
al Uniunii
Veniturile în Africa Subsahariană
Fosta Republică iugoslavă
a Macedoniei

Veniturile fermierilor
Marea Baltică
Bolile animalelor
Biocarburanții durabili
Dezafectarea nucleară
Identificarea parcelelor agricole
Ecocondiționalitatea
Amenințările transfrontaliere
la adresa sănătății
Acțiunile în domeniul climatic
Risipa de alimente

SECURITATE ȘI CETĂȚENIE

GUVERNANȚA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ
Rapoarte
speciale

Procedura aplicabilă deficitelor
excesive
Mecanismul unic de supraveghere

Rapoartele speciale ale Curții – elaborate în principal în urma unor audituri ale performanței – sunt disponibile în 23 de limbi ale UE pe
site-ul web al Curții http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4.

O privire mai atentă asupra
veniturilor și a domeniilor
de cheltuieli
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O privire mai atentă asupra veniturilor
și a domeniilor de cheltuieli
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Veniturile
144,7 miliarde de euro
Ce am auditat
Auditul Curții a acoperit partea de venituri din bugetul UE, cu ajutorul cărora aceasta își finanțează cheltuielile.
Curtea a examinat anumite sisteme-cheie de control utilizate pentru calcularea și colectarea resurselor proprii,
precum și un eșantion de operațiuni aferente veniturilor.
Contribuțiile bazate pe venitul național brut (VNB) al statelor membre și pe taxa pe valoarea adăugată (TVA)
percepută de acestea sunt calculate pornindu-se de la statistici și estimări macroeconomice furnizate de statele
membre. În 2016, veniturile UE bazate pe VNB și pe TVA au reprezentat 66 % și, respectiv, 11 % din totalul veniturilor
Uniunii.
Resursele proprii tradiționale, provenite în principal din taxele vamale la import colectate de administrațiile statelor
membre în contul UE, au asigurat 14 % din veniturile UE. Restul de 9 % provine din alte surse (de exemplu, din
contribuțiile și restituirile care decurg din diferite acorduri și programe ale UE și din amenzile impuse de Comisie
pentru încălcarea normelor în materie de concurență).

Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel semnificativ de eroare?

Nu

Nivel de eroare estimat:

0,0 % (2015: 0,0 %)

Sistemele legate de venituri care au fost examinate de Curte erau, per ansamblu, eficace. În ceea ce privește
resursele proprii tradiționale, Curtea a ajuns la concluzia că anumite controale erau doar parțial eficace. De
asemenea, Curtea a identificat unele domenii în care Comisia putea îmbunătăți în continuare metodele utilizate și
procesul de verificare pentru evaluarea implicațiilor activităților multinaționale asupra estimării VNB-ului (este vorba
în special de tratamentul activelor capitalizate din domeniul cercetării și dezvoltării). Acest aspect ar putea afecta
calculul contribuțiilor statelor membre la bugetul UE.

Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

să analizeze, în cooperare cu statele membre, toate implicațiile potențiale ale activităților companiilor
multinaționale asupra estimării VNB-ului și să pună la dispoziția statelor membre orientări în legătură cu
modul de tratare a acestor activități în cadrul compilării datelor VNB; și

οο

să confirme că activele din domeniul cercetării și dezvoltării au fost înregistrate în mod corect în conturile
naționale ale statelor membre.

Doriți mai multe informații? Capitolul 4 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la veniturile UE.

O privire mai atentă asupra veniturilor
și a domeniilor de cheltuieli
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Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă
15,2 miliarde de euro
Ce am auditat
Auditul Curții a acoperit cheltuielile pentru cercetare și inovare, sistemele de educație și promovarea ocupării forței
de muncă, piața digitală unică, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, modernizarea sectorului
transporturilor și îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 15,2 miliarde
de euro. Majoritatea acestor cheltuieli au luat forma granturilor acordate unor beneficiari publici sau privați care
participă la proiecte. 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.
Cheltuielile pentru cercetare și inovare, care au reprezentat, în 2016, 59 % din totalul de la această subrubrică,
sunt efectuate prin intermediul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și de dezvoltare
tehnologică (2007-2013) (PC7) și prin intermediul Orizont 2020, programul-cadru care acoperă perioada 2014-2020.

Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel semnificativ de eroare?

Da

Nivel de eroare estimat:

4,1 % (2015: 4,4 %)

Cele mai multe erori priveau rambursarea unor costuri neeligibile cu personalul, a altor costuri directe neeligibile
(cum ar fi costuri de călătorie și costuri cu echipamente care nu aveau nicio legătură cu proiectul) sau a unor costuri
indirecte neeligibile declarate de beneficiari. Tipurile de erori identificate includ erori de calcul, lipsa de documente
justificative pentru costurile declarate și costuri suportate în afara perioadei de eligibilitate (a se vedea exemplele
din caseta următoare).

O privire mai atentă asupra veniturilor
și a domeniilor de cheltuieli
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Exemple: Costuri neeligibile
Într-un caz, un organism public din afara UE, participant în cadrul unui proiect în domeniul tehnologiei
biocarburanților, a calculat în mod incorect cheltuieli cu personalul și a declarat costuri în sprijinul cărora nu
existau probe justificative suficiente care să demonstreze legătura lor cu proiectul respectiv.
Într-un alt caz, un IMM participant 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.

Existau suficiente informații care ar fi permis prevenirea sau detectarea și corectarea unei părți considerabile din
erori. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate pentru a corecta erorile, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul
cheltuielilor aferente domeniului Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă ar fi fost de 2,9 %.
De asemenea, Curtea a identificat mai multe cazuri în care coordonatorul de proiect a distribuit cu întârziere
fondurile UE către ceilalți participanți la proiect. O astfel de situație poate avea consecințe financiare grave pentru
participanții la proiecte, în special pentru IMM-urile care dispun de un capital circulant scăzut.
Programul Orizont 2020 este reglementat de norme de finanțare mai simple decât normele pentru PC7, Comisia
depunând eforturi considerabile în vederea reducerii complexității administrative. Simplificarea este importantă
deoarece reduce sarcina administrativă și poate diminua riscul de insecuritate juridică și riscul ca beneficiarii să
nu fie tratați în mod uniform. În 2016, Comisia a propus măsuri suplimentare de simplificare (cum ar fi sprijinul
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). Curtea consideră totuși că există posibilități de simplificare în și mai mare
măsură a cadrului juridic, ceea ce comportă însă unele riscuri.
Rapoartele anuale de activitate ale DG Cercetare și Inovare, DG Educație și Cultură și DG Mobilitate și Transporturi
oferă o evaluare fidelă a regularității operațiunilor subiacente, iar informațiile furnizate confirmă constatările și
concluziile Curții. Au fost identificate însă unele diferențe între direcțiile generale, și anume la nivelul metodologiilor
utilizate pentru calcularea ratelor de eroare și a sumelor expuse riscului.
Începând din 2014, răspunderea pentru auditurile ex post vizând proiectele care țin de programele-cadru pentru
cercetare a fost încredințată Serviciului comun de audit. Serviciul de Audit Intern al Comisiei a auditat această
entitate și i-a recomandat să își închidă auditurile mai rapid și să își îmbunătățească procesele interne legate de
planificarea, monitorizarea și raportarea cu privire la auditurile vizând proiecte finanțate prin Orizont 2020.
Înainte de rambursarea costurilor, Comisia nu efectuează numai controale financiare, ci evaluează și aspecte legate
de performanța fiecărui proiect de cercetare și inovare. Curtea a analizat astfel de evaluări ale performanței realizate
de Comisie pentru un număr de 60 de proiecte colaborative de cercetare și inovare incluse în eșantionul selectat. În
opinia Comisiei, cele mai multe dintre aceste proiecte își atinseseră rezultatele preconizate, o cincime din ele fiind
considerate ca o reușită excepțională. În același timp, potrivit Comisiei, 15 % din proiecte înregistraseră întârzieri.
În cazul a 7 % din proiecte, Comisia a considerat că cheltuielile declarate nu erau rezonabile în raport cu progresele
obținute.
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

să continue simplificarea normelor și a procedurilor aferente programului Orizont 2020 astfel încât să reducă
insecuritatea juridică, utilizând pe scară mai largă opțiunile simplificate în materie de costuri (precum
costurile unitare, sumele forfetare, finanțarea la rate forfetare și premiile)prevăzute de Regulamentul financiar
revizuit;

οο

să se asigure că urmează o abordare uniformă în ceea ce privește calculul ratelor de eroare și al sumelor
globale expuse riscului;

οο

să reducă perioada de timp necesară pentru închiderea auditurilor ex post și să îmbunătățească procesele
interne legate de planificarea, monitorizarea și raportarea cu privire la aceste audituri.

Doriți mai multe informații? Capitolul 5 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la cheltuielile aferente domeniului Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă.
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Coeziune economică, socială și teritorială
35,7 miliarde de euro
Ce am auditat
Obiectivele urmărite în acest domeniu de cheltuieli constau în reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele
regiuni, reconversia zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și
interregionale.
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 35,7 miliarde de
euro. 2016 a fost ultimul exercițiu financiar în care toate plățile examinate în cursul auditului Curții țin de perioada
de programare 2007-2013. Acest domeniu de cheltuieli are două componente: Politica regională și urbană, pe de
o parte, și Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, pe de altă parte.
οο

Politica regională și urbană a UE este finanțată, în cea mai mare parte, prin Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR) și prin Fondul de coeziune, care, împreună, au reprezentat 76 % din cheltuielile din domeniul
coeziunii în 2016. FEDR finanțează proiecte de infrastructură, proiecte vizând crearea de locuri de muncă
sau menținerea acestora, inițiative de dezvoltare economică regională, precum și activități destinate să vină
în sprijinul IMM-urilor. Fondul de coeziune finanțează investiții în infrastructura de mediu și de transport
în statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub nivelul de 90 % din
media UE.

οο

Componenta Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este finanțată în principal prin Fondul social
european (FSE), a reprezentat 21 % din cheltuielile din domeniul coeziunii în 2016. Cheltuielile din acest
domeniu 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.

Gestionarea cheltuielilor este partajată cu statele membre și presupune cofinanțarea de programe operaționale
prin care sunt sprijinite diferite proiecte. Normele de eligibilitate pentru rambursarea costurilor sunt stabilite la nivel
național sau regional și variază de la un stat membru la altul și/sau de la un program la altul.
Aproximativ 3 % din cheltuielile din domeniul coeziunii sunt canalizate prin intermediul altor fonduri și instrumente
specifice, cum ar fi Instrumentul european de vecinătate (IEV) sau Fondul de ajutor european pentru cele mai
defavorizate persoane (FEAD).

Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel semnificativ de eroare?

Da

Nivel de eroare estimat:

4,8 % (2015: 5,2 %)
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Principalele surse de eroare care afectează cheltuielile din domeniul Coeziune economică, socială și teritorială în
ansamblul său sunt reprezentate de includerea unor costuri neeligibile în declarațiile de cheltuieli ale beneficiarilor,
de selectarea unor proiecte, a unor activități sau a unor beneficiari neeligibili (a se vedea exemplele din caseta
următoare) și de încălcări ale legislației în materie de achiziții publice.

Exemple
Declararea de costuri neeligibile: beneficiarul unui proiect de cercetare finanțat prin FEDR în Spania
a încălcat mai multe norme UE și naționale: au existat costuri declarate de două ori, metoda predefinită
pentru calculul costurilor indirecte a fost aplicată greșit și nu a fost justificată în mod corespunzător, iar
TVA-ul recuperabil a fost declarat – în mod greșit – în vederea cofinanțării.
Beneficiar neeligibil: în cazul unui proiect din cadrul FEDR desfășurat în Republica Cehă, cererea de
propuneri stipula că puteau participa numai IMM-urile. În pofida acestei cerințe, s-a acordat finanțare unui
beneficiar care nu era IMM.

Pentru o proporție considerabilă din operațiunile care conțineau erori cuantificabile, autoritățile statelor
membre dispuneau de informații suficiente astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta aceste erori
înainte de solicitarea rambursării de către Comisie. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate pentru corectarea
erorilor înainte de declararea cheltuielilor către Comisie, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor
aferente domeniului Coeziune economică, socială și teritorială ar fi fost de 1,1 % și s-ar fi situat deci sub pragul de
semnificație de 2 %.

Instrumentele financiare aferente FEDR și FSE
La sfârșitul lui 2015, rata medie de plată din instrumentele financiare către destinatarii finali era de 75 %, în
comparație cu o rată de 57 % înregistrată în anul anterior. Instrumentele financiare iau forma investițiilor de
capital, a împrumuturilor sau a garanțiilor și sunt utilizate pentru a direcționa finanțarea către întreprinderi sau
către proiecte urbane. În total, la sfârșitul anului 2015, existau 1 052 de instrumente financiare, care dispuneau de
un capital total de dotare de aproximativ 16,9 miliarde de euro. Anumite state membre întâmpinau dificultăți la
utilizarea în totalitate a capitalului de dotare al instrumentelor lor financiare, Spania, Italia, Țările de Jos și Slovacia
situându-se cu mult sub media UE în această privință. O rată de plată mai mică de 100 % din aceste instrumente
înseamnă că unul dintre principalele lor beneficii, și anume capacitatea de utiliza fondurile de mai multe ori, nu este
valorificat pe deplin.
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Asigurarea furnizată de Comisie pentru perioada 2007-2013
În Raportul special nr. 36/2016 referitor la pregătirea închiderii programelor aferente perioadei 2007-2013, Curtea
a observat că fuseseră luate măsuri adecvate de către Comisie, astfel încât să li se permită statelor membre să își
închidă programele operaționale din domeniul coeziunii. În Raportul special nr. 4/2017 privind corecțiile financiare
aplicate de Comisie în domeniul coeziunii în perioada de programare 2007-2013, 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.
Rapoartele anuale de activitate pe 2016 nu oferă decât informații provizorii cu privire la sumele expuse riscului și
cu privire la riscul rezidual, atât pentru închiderea perioadei 2007-2013, cât și pentru pachetul anual de documente
privind asigurarea elaborat pentru perioada 2014-2020. Data până la care Comisia trebuie să evalueze documentația
de închidere este 31 august 2017. Comisia va comunica rezultatele evaluării sale cu privire la ratele de risc rezidual
prezentate de autoritățile de audit în rapoartele sale anuale de activitate pe 2017.

Asigurarea furnizată de Comisie pentru perioada de programare 2014-2020
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 execuția fondurilor ESI. De asemenea, Curtea
a constatat că, la jumătatea anului 2017, întârzierile existente în execuția bugetului erau mai mari decât cele care
fuseseră înregistrate într-un stadiu similar în perioada 2007-2013.
Comisia ar trebui să clarifice modul în care autoritățile de audit ale statelor membre definesc populația care trebuie
să facă obiectul auditului în cazul instrumentelor financiare. Definirea populației care trebuie să facă obiectul
auditului ca fiind mai degrabă capitalul inițial de dotare, și nu cheltuielile eligibile prezentate în conturile anuale,
conduce la o subestimare a ratei reziduale. O problemă similară afectează avansurile vărsate sub formă de ajutor de
stat.

Evaluarea performanței proiectelor
Pe baza evaluării realizate cu privire la 168 de proiecte finalizate din punct de vedere fizic, Curtea a constatat că
numai o treime dintre acestea dispuneau de un sistem de măsurare a performanței dotat cu indicatori de realizare
și de rezultat corelați cu obiectivele programului operațional aferent. Majoritatea proiectelor examinate de Curte
își îndepliniseră cel puțin parțial obiectivele în materie de realizări, dar 42 % dintre ele nu dispuneau de indicatori
de rezultat și/sau de valori-țintă. Din această cauză, contribuția specifică a acestor proiecte la obiectivele generale
stabilite pentru rezultate în cadrul programelor nu a putut fi evaluată.
În Raportul special nr. 2/2017 referitor la negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor
din domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020, Curtea a analizat diferențele considerabile care existau în
ceea ce privește utilizarea indicatorilor de realizare și, într-o măsură și mai mare, utilizarea indicatorilor de rezultat
între fondurile ESI. Diferențe de acest tip există și între domeniile de politică, ceea ce îngreunează compararea
rezultatelor obținute în cadrul diferitor rubrici din bugetul UE.
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

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;

οο

să soluționeze, pentru perioada 2014-2020, problemele care pot afecta fiabilitatea calculării ratei reziduale;

οο

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.

Doriți mai multe informații? Capitolul 6 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la cheltuielile aferente domeniului Coeziune economică, socială și teritorială.
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Resurse naturale
57,9 miliarde de euro
Ce am auditat
Acest domeniu de cheltuieli acoperă politica agricolă comună (PAC), politica comună în domeniul pescuitului și
măsurile pentru mediu.
La baza cheltuielilor efectuate de UE pentru agricultură se află PAC. Această politică are ca obiective creșterea
productivității agriculturii și, astfel, asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, stabilizarea
piețelor și garantarea aprovizionării cu produse alimentare la prețuri rezonabile.
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 57,9 miliarde
de euro. Gestiunea cheltuielilor din cadrul PAC este partajată cu statele membre. PAC este pusă în aplicare prin
intermediul a două fonduri:
οο

Fondul european de garantare agricolă (FEGA), prin care sunt finanțate în totalitate ajutoarele directe
acordate de UE și măsurile de intervenție pe piață și care reprezenta 77 % din cheltuielile din acest domeniu;

οο

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), prin care sunt cofinanțate programele de
dezvoltare rurală împreună cu statele membre și care reprezenta 21 % din cheltuielile din acest domeniu.

Cheltuielile din cadrul ambelor fonduri sunt canalizate prin intermediul a aproximativ 80 de agenții de plăți, care
sunt responsabile de verificarea eligibilității cererilor de ajutor și de efectuarea plăților către beneficiari.
Politica comună în domeniul pescuitului este pusă în aplicare în principal prin intermediul Fondului european
pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care este gestionat de Comisie împreună cu statele membre în cadrul
mecanismului de gestiune partajată.
Politica de mediu a UE este gestionată la nivel central, de către Comisie. Programul pentru mediu și politici climatice
(denumit LIFE) este cel mai important instrument de cheltuieli în acest domeniu.
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Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel
semnificativ de eroare?

Nivel de eroare estimat:

Agricultură – susținerea pieței și sprijinul
direct:

Agricultură – susținerea pieței și sprijinul
direct:

Dezvoltare rurală, mediu, politici
climatice și pescuit:

Dezvoltare rurală, mediu, politici
climatice și pescuit:

Resurse naturale per ansamblu:

Resurse naturale per ansamblu:

Nu
Da
Da

1,7
%
(2015: 2,2 %)

4,9
%
(2015: 5,3 %)

2,5
%
(2015: 2,9 %)

Susținerea pieței și sprijinul direct (FEGA)
Suprafața terenurilor agricole este principala variabilă care intervine în cazul plăților de sprijin direct. Îmbunătățirea
continuă a sistemelor de control a permis, pentru prima dată în 2016, reducerea nivelului de eroare estimat pentru
FEGA sub pragul de semnificație de 2 %. Acest lucru se datorează, în principal, unei definiții revizuite privind
pajiștile permanente, îmbunătățirilor aduse sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS) și noii proceduri de
depunere a cererilor de ajutor bazate pe informații geospațiale.
Plățile pentru înverzire reprezintă un sprijin financiar suplimentar acordat fermierilor care îndeplinesc anumite
cerințe de mediu. Curtea a examinat un eșantion format din 63 de astfel de plăți și a constatat că fermierii
respectaseră cerințele legate de diversificarea culturilor și de protecția pajiștilor permanente. Au fost detectate
unele erori în legătură cu zonele de interes ecologic. 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.

Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit
Natura și caracteristicile erorilor diferă între FEADR și celelalte domenii de cheltuieli din cadrul rubricii Resurse
naturale.
Pe lângă situații de neeligibilitate a beneficiarilor, a activităților, a proiectelor sau a cheltuielilor, Curtea a identificat
erori legate de terenuri neeligibile și de supradeclarări ale numărului de hectare eligibile. Pentru exercițiul 2016,
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).
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Exemplu: Beneficiar neeligibil – Sprijinul destinat IMM-urilor a fost acordat unei cooperative care aparținea
unei mari societăți multinaționale
Curtea a examinat sprijinul pentru investiții acordat unei cooperative din Lituania pentru prelucrarea și
comercializarea de 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 societățilemamă și filialele, trebuie să fie incluse în acest 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.

Pentru o proporție considerabilă din operațiunile care conțineau erori cuantificabile, autoritățile naționale
dispuneau de informații suficiente astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta aceste erori înainte
de solicitarea rambursării de către Comisie. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate pentru corectarea erorilor
înainte de declararea cheltuielilor către Comisie, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor aferente
domeniului Dezvoltare rurală, mediu, politici climatice și pescuit ar fi fost de 3,4 %.

Informațiile raportate de DG AGRI cu privire la legalitate și regularitate
Rata de eroare ajustată prezentată în raportul anual de activitate pe 2016 al DG AGRI pentru rubrica Resurse
naturale concordă cu concluzia auditului Curții conform căreia nivelul global de eroare pentru acest domeniu de
cheltuieli este semnificativ.
În Raportul special nr. 7/2017, Curtea a salutat noul rol al organismelor de certificare în verificarea legalității
și a regularității cheltuielilor din cadrul PAC. Curtea a identificat însă o serie de deficiențe semnificative și
a recomandat unele ameliorări în ceea ce privește eșantionarea, testările și calcularea ratelor de eroare.

Evaluarea performanței
În urma examinării întreprinse de Curte cu privire la performanța anumitor proiecte selectate de investiții din
domeniul dezvoltării rurale, s-a constatat că 95 % din investiții fuseseră realizate conform planificării.
Cu toate acestea, în 34 % din cazurile examinate, probele existente pentru a dovedi caracterul rezonabil al
costurilor erau insuficiente. 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 desfășoară în prezent o analiză mai aprofundată a chestiunii, intenționând să publice un
raport special referitor la acest subiect în 2018.
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
crearea zonelor de interes ecologic cu scopul de a prezerva și îmbunătăți biodiversitatea. În cadrul eșantionului său,
Curtea a constatat schimbări pozitive pentru aproximativ 3,5 % din suprafața arabilă.
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

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;

οο

să furnizeze orientări și să disemineze cele mai bune practici 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.

Doriți mai multe informații? Capitolul 7 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la domeniul Resurse naturale.
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Securitate și cetățenie
2,4 miliarde de euro
Ce am auditat
Acest domeniu de cheltuieli grupează diferite politici al căror obiectiv comun este de a consolida conceptul de
cetățenie a UE prin crearea unui spațiu de libertate, de justiție și de securitate fără frontiere interne.
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 2,4 miliarde de
euro. Această sumă a inclus cheltuieli pentru protecția frontierelor, politica în materie de imigrație și azil, justiție și
afaceri interne, sănătate publică, protecția consumatorilor, cultură, tineret, informare și dialogul cu cetățenii. Este
vorba de o parte relativă mică din bugetul UE, dar care este în creștere (aproximativ 1,9 % în 2016).
O mare parte din cheltuieli sunt efectuate prin intermediul a 12 agenții descentralizate cu privire la care Curtea
elaborează rapoarte anuale specifice.
Cheltuielile din domeniul Migrație și securitate, care reprezintă aproximativ jumătate (53 %) din total, sunt executate
în mare parte în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie. Cele mai importante fonduri care țin de
această rubrică sunt:
οο

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), al cărui obiectiv 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;

οο

Fondul pentru securitate internă (FSI), care urmărește să asigure un nivel ridicat de securitate în UE.

Aceste două fonduri au fost create în 2014, când au înlocuit programul SOLID („Solidaritatea și gestionarea fluxurilor
migratorii”), și vor funcționa până în 2020.
Curtea a examinat, de asemenea, un mic număr de operațiuni din cadrul altor rubrici care alcătuiesc acest domeniu
de cheltuieli. Având în vedere dimensiunea redusă a eșantionului, Curtea nu a fost în măsură să calculeze o rată
reprezentativă de eroare pentru domeniul Securitate și cetățenie.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Ce am constatat
Comisia și statele membre nu au înregistrat decât progrese foarte lente în ceea ce privește plățile aflate în gestiune
partajată în cadrul FAMI și al FSI. Până la sfârșitul exercițiului financiar 2015, în cazul a 15 state membre, Comisia nu
validase și închisese nicio plată. În șase state membre, fuseseră validate și închise mai puțin de 5 % din fondurile
disponibile. În trei state membre, fuseseră închise între 5 % și 10 %, iar în patru state membre, între 10 % și 15 %.
Totodată, Curtea a identificat o serie de deficiențe la nivelul SOLID, al FAMI și al FSI care ar putea întârzia execuția
acestor fonduri, ar putea compromite evaluarea Comisiei cu privire la sistemele statelor membre, ar putea întârzia
corectarea deficiențelor sistemelor de control și ar putea crește riscul în materie de eligibilitate, gestiune și control
al acțiunilor finanțate.

Doriți mai multe informații? Capitolul 8 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la domeniul Securitate și cetățenie.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Europa în lume
8,3 miliarde de euro
Ce am auditat
Acest domeniu de cheltuieli acoperă cheltuielile efectuate în legătură cu politica externă, cu sprijinul pentru țările
candidate și pentru țările potențial candidate la aderarea la UE, precum și în legătură cu asistența pentru dezvoltare
și ajutorul umanitar acordate țărilor în curs de dezvoltare sau țărilor vecine (sunt excluse însă fondurile europene de
dezvoltare – a se vedea paginile 41-43).
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 8,3 miliarde de
euro și au fost efectuate în peste 150 de țări. Execuția cheltuielilor se realizează fie în mod direct de către mai multe
direcții generale ale Comisiei (fie la nivel central din Bruxelles, fie la nivelul delegațiilor UE din țările beneficiare),
fie în mod indirect, de către țări beneficiare sau de organizații internaționale, utilizându-se o gamă largă de
instrumente de cooperare și de metode de furnizare a ajutorului.

Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel semnificativ de eroare?

Da

Nivel de eroare estimat:

2,1 % (2015: 2,8 %)

În ceea ce privește contribuțiile UE la bugetul general al țărilor beneficiare, Comisia dispune de o flexibilitate
considerabilă atunci când decide dacă condițiile de eligibilitate au fost respectate sau nu. În consecință, riscul
de neconformitate cu normele aplicabile este scăzut. Acest lucru este valabil și în cazul fondurilor UE care sunt
puse în comun cu fondurile din partea altor donatori internaționali fără să fie alocate pentru elemente specifice
de cheltuieli. În aceste cazuri, costurile care nu sunt eligibile în temeiul normelor UE pot fi adesea acoperite din
contribuțiile altor donatori.
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 exemplul următor). Alte tipuri importante de erori includ cheltuielile
care nu fost suportate sau care nu sunt eligibile.

Exemplu: Lipsa documentelor justificative
Curtea a examinat un număr de cheltuieli acceptate de Comisie pentru un grant atribuit unei organizații
neguvernamentale 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.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Pentru un număr semnificativ de operațiuni care conțineau erori cuantificabile, Comisia dispunea de suficiente
informații astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta erorile. Dacă Comisia ar fi utilizat în mod
corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor
aferente rubricii Europa în lume ar fi fost de 1,4 % și s-ar fi situat deci sub pragul de semnificație de 2 %.

Informațiile raportate de DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) cu privire la
conformitate
Ca și în anii anteriori, ca parte a eforturilor sale de reducere a erorilor care afectează plățile, DG NEAR a comandat
un studiu de evaluare a ratei de eroare reziduală de la nivelul cheltuielilor din acest domeniu. Curtea a evaluat
metodologia utilizată în cadrul studiului și consideră că, în linii mari, ea este eficace și adaptată scopului pentru
care a fost elaborată. S-a observat însă că există în continuare domenii în care sunt necesare îmbunătățiri, cum ar fi
nevoia unor orientări suplimentare pentru auditori în legătură cu modul de estimare a erorilor în cazul operațiunilor
individuale.
În raportul său anual de activitate, DG NEAR raportează o sumă expusă riscului la închidere ținând seama de
efectul probabil al verificărilor din anii ulteriori (așa-numita „capacitate de corecție”). În opinia Curții, este probabil
ca aceasta să fi fost supraestimată, întrucât, în urma examinării proprii cu privire la un eșantion de ordine de
recuperare, Curtea a identificat unele erori care nu fuseseră detectate în populația utilizată pentru estimarea
respectivă.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

să coopereze cu autoritățile de audit din țările care beneficiază de ajutorul pre-aderare 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;

οο

să elaboreze indici de risc pentru a ameliora evaluarea bazată pe formularele de control intern, astfel încât
impactul erorilor să fie mai bine măsurat;

οο

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;

οο

să îmbunătățească modul de calcul al capacității de corecție pentru 2017, remediind neajunsurile identificate.

Doriți mai multe informații? Capitolul 9 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la domeniul Europa în lume.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Administrație
9,4 miliarde de euro
Ce am auditat
Auditul Curții a acoperit cheltuielile administrative ale instituțiilor UE și ale altor organe ale UE: Parlamentul,
Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene, Comisia, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 9,4 miliarde de
euro. Cheltuielile cu personalul (cum ar fi salariile, pensiile și alocațiile) reprezentau aproximativ 60 % din total.
Restul cheltuielilor erau legate de clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației.
Rezultatele auditurilor desfășurate de Curte cu privire la agențiile UE, la alte organisme descentralizate ale acesteia
și la Școlile Europene fac obiectul unor rapoarte anuale specifice, care se publică separat, alături de o sinteză
a rezultatelor acestor audituri.
Situațiile financiare ale Curții de Conturi Europene sunt auditate de un auditor extern. Raportul acestuia se publică
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul Curții.

Ce am constatat
Domeniu afectat de un nivel semnificativ de eroare?

Nu

Nivel de eroare estimat:

0,2 % (2015: 0,6 %)

Examinarea cu privire la sisteme nu a pus în evidență nicio deficiență semnificativă, per ansamblu. Curtea
a identificat însă un domeniu în care se mai pot aduce îmbunătățiri și care este vizat de recomandarea prezentată în
cele ce urmează.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Parlamentului European:
οο

să revadă cadrul pe care l-a instituit pentru monitorizarea execuției creditelor bugetare alocate grupurilor
politice. De asemenea, Parlamentul 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.

Doriți mai multe informații? Capitolul 10 din Raportul anual pe 2016 privind execuția bugetului UE conține informații complete
referitoare la auditul Curții cu privire la domeniul Administrație.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Fondurile europene de dezvoltare
2,8 miliarde de euro
Ce am auditat
Prin intermediul fondurilor europene de dezvoltare (FED), UE furnizează asistență în cadrul cooperării pentru
dezvoltare statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și teritoriilor de peste mări. Cheltuielile și
instrumentele de cooperare din cadrul FED au drept obiective eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile
și a integrării statelor ACP și a țărilor și teritoriilor de peste mări în economia mondială.
Pentru exercițiul 2016, cheltuielile care au făcut obiectul auditului în acest domeniu s-au ridicat la 2,8 miliarde
de euro. FED sunt finanțate de statele membre ale UE și sunt implementate fie prin proiecte individuale, fie
prin intermediul sprijinului bugetar (o contribuție la bugetul general sau sectorial al unei țări). Fiecare FED este
reglementat de propriul regulament financiar.
Aceste fonduri sunt gestionate în afara cadrului bugetului general al UE de către Comisia Europeană și, în cazul
anumitor forme de ajutor, de către Banca Europeană de Investiții.

Ce am constatat
Fiabilitatea conturilor FED:

Conturile aferente exercițiului 2016 prezintă în mod fidel situația financiară
a fondurilor europene de dezvoltare, rezultatele operațiunilor fondurilor,
fluxurile de numerar ale acestora și modificările în structura activelor nete.
Veniturile FED sunt afectate de un
nivel semnificativ de eroare?

Nu

Plățile FED sunt afectate de un nivel
semnificativ de eroare?

Da

Nivel de eroare estimat:

3,3 % (2015: 3,8 %)

O privire mai atentă asupra veniturilor
și a domeniilor de cheltuieli
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În ceea ce privește contribuțiile UE la bugetul general al țărilor beneficiare, Comisia dispune de o flexibilitate
considerabilă atunci când decide dacă condițiile de eligibilitate au fost respectate sau nu. În consecință, riscul
de neconformitate cu normele aplicabile este scăzut. Acest lucru este valabil și în cazul fondurilor UE care sunt
puse în comun cu fondurile din partea altor donatori internaționali fără să fie alocate pentru elemente specifice
de cheltuieli. În aceste cazuri, costurile care nu sunt eligibile în temeiul normelor UE pot fi adesea acoperite din
contribuțiile altor donatori.
Nerespectarea normelor privind achizițiile a reprezentat aproximativ o treime din rata globală de eroare de la
nivelul FED (a se vedea exemplul prezentat în continuare). Alte tipuri importante de erori includ cheltuielile care nu
fost suportate sau care nu sunt eligibile.

Exemplu: Nerespectarea normelor în materie de achiziții
Curtea a examinat o serie de plăți legate de servicii de consultanță pentru activități comerciale și a constatat
că contractele aflate la baza acestor plăți nu fuseseră 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 la un proiect precedent.

Pentru un număr semnificativ de operațiuni care conțineau erori cuantificabile, Comisia dispunea de suficiente
informații astfel încât să fi putut preveni sau detecta și corecta erorile. Dacă Comisia ar fi utilizat în mod
corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare estimat pentru FED ar fi fost de 2,6 %.

Informațiile raportate de DG Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO) cu privire la
conformitate
Ca și în anii anteriori, ca parte a eforturilor sale de reducere a erorilor care afectează plățile, DG DEVCO a comandat
un studiu de evaluare a ratei de eroare reziduală de la nivelul cheltuielilor din acest domeniu.
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.
În raportul său anual de activitate pe 2016, DG DEVCO a extins rezerva exprimată în 2015 pentru finanțările
nerambursabile care fac obiectul gestiunii directe și pentru gestiunea indirectă prin intermediul organizațiilor
internaționale, astfel încât aceasta să cuprindă și finanțările nerambursabile și devizele de program aflate în
gestiune indirectă. Această rezervă coroborează recomandările și observațiile Curții formulate atât în raportul anual
referitor la exercițiul 2016, cât și în rapoarte anuale precedente.
DG DEVCO raportează o sumă expusă riscului la închidere ținând seama de efectul probabil al verificărilor din anii
ulteriori (așa-numita „capacitate de corecție”). Curtea consideră că fiabilitatea cifrei care reprezintă capacitatea de
corecție pentru 2016 rămâne alterată, deoarece există erori detectate care nu au fost extrapolate în totalitate la
nivelul populației netestate, iar calculul aferent nu a fost reconciliat cu situațiile financiare referitoare la FED.

O privire mai atentă asupra veniturilor
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Ce recomandăm
Curtea recomandă Comisiei următoarele:
οο

să consolideze monitorizarea contractelor FED aflate în curs, dar pentru care a intervenit data expirării, cu
scopul de a reduce numărul acestora;

οο

să finalizeze procesul de revizuire a mandatului pentru toate auditurile sale și pentru verificările cheltuielilor
până la sfârșitul anului 2017;

οο

să aibă în vedere reducerea sferei testelor de fond realizate pentru stabilirea ratei de eroare reziduală cu
privire la operațiunile 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;

οο

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 (întrucât acestea sunt vizate acum de
rezerva exprimată în raportul anual de activitate);

οο

să îmbunătățească modul de calcul al capacității de corecție pentru 2017, remediind neajunsurile identificate.

Doriți mai multe informații? Informații complete referitoare la auditul Curții privind fondurile europene de dezvoltare sunt prezentate
în Raportul anual pe 2016 referitor la activitățile finanțate de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de
dezvoltare.

Informații de fond
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Organizarea și activitățile Curții de Conturi Europene
Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern independent al Uniunii Europene. Curtea își are sediul la
Luxemburg. În cadrul instituției își desfășoară activitatea aproximativ 900 de angajați, care îndeplinesc atât roluri
specializate, cât și diverse roluri de sprijin și care provin din toate statele membre ale Uniunii.
Misiunea Curții este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova asumarea
responsabilității și transparența și de a juca rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor
Uniunii. Curtea avertizează cu privire la riscurile existente, oferă asigurări, semnalează existența atât a deficiențelor,
cât și a reușitelor și formulează recomandări adresate factorilor de decizie și organelor legislative din UE cu privire la
modul în care se poate îmbunătăți gestionarea politicilor și a programelor UE. Prin activitatea sa, Curtea se asigură
de faptul că cetățenii europeni știu cum le sunt cheltuiți banii.
Rapoartele de audit și opiniile Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii pentru
gestiunea finanțelor UE, ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de implementarea politicilor și
a programelor UE – Comisia, alte instituții și organe ale UE și administrațiile din statele membre – dau seamă pentru
actul de gestiune.

Documentele elaborate de Curte
Curtea elaborează:
οο rapoarte anuale cu privire la bugetul UE și cu privire la fondurile europene de dezvoltare, inclusiv
o declarație de asigurare;
οο rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit selectate, care se publică pe tot parcursul anului
și care sunt rezultatul unor audituri ale performanței. În 2016, Curtea a publicat 36 de rapoarte speciale;
οο avize utilizate de Parlamentul European și de Consiliu atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale
UE care au un impact semnificativ la nivelul gestiunii financiare, precum și alte documente de evaluare. În
2016, Curtea a publicat două avize;
οο rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului
financiar efectuat cu privire la fiecare dintre diferitele agenții și organisme ale UE. În 2016, Curtea a publicat
52 de rapoarte anuale specifice și două rapoarte de sinteză privind agențiile și întreprinderile comune ale UE;
οο documente de analiză, cum ar fi analizele panoramice și notele de informare;
οο rapoarte anuale de activitate, care furnizează informații și explicații cu privire la activitățile Curții pentru
un an dat.
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Prezentare pe scurt a abordării de audit utilizate pentru declarația
de asigurare a Curții
Opiniile exprimate de Curte în cadrul declarației de asigurare se bazează pe probe obiective obținute prin
intermediul unor teste de audit, în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Fiabilitatea conturilor
Conturile anuale ale UE furnizează informații complete și exacte?

Direcțiile generale ale Comisiei generează, în fiecare an, sute de mii de înregistrări contabile, bazate pe
date provenite din numeroase surse diferite (inclusiv de la statele membre). Curtea verifică dacă procesele
contabile funcționează în mod corespunzător și dacă datele contabile care rezultă în urma acestor procese
sunt exhaustive, corect înregistrate și prezentate în mod adecvat în situațiile financiare ale UE.

οο

Curtea evaluează sistemul contabil pentru a determina dacă acesta reprezintă sau nu o bază corespunzătoare
pentru obținerea de date fiabile.

οο

Curtea verifică principalele proceduri contabile pentru a determina dacă acestea funcționează corect.

οο

Curtea procedează la verificări analitice ale datelor contabile pentru a determina dacă acestea sunt
prezentate într-un mod coerent și dacă pot fi considerate verosimile.

οο

Curtea testează direct un eșantion de înregistrări contabile pentru a determina dacă operațiunile subiacente
există efectiv și dacă au fost înregistrate corect.

οο

Curtea verifică situațiile financiare pentru a determina dacă acestea prezintă în mod fidel situația financiară.
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Regularitatea operațiunilor
Sunt operațiunile de venituri și operațiunile de plăți contabilizate cu titlu de cheltuieli ale Uniunii,
subiacente conturilor acesteia, conforme cu normele aplicabile?

Execuția bugetului UE implică efectuarea a milioane de plăți către beneficiari aflați atât în Uniunea
Europeană, cât și în diferite locuri de pe tot restul globului. Majoritatea acestor cheltuieli sunt gestionate
de statele membre. Pentru a obține probele de care are nevoie, Curtea testează în mod direct operațiunile
de venituri și de plăți contabilizate cu titlu de cheltuieli (și anume plăți intermediare, plăți finale și plăți în
avans validate și închise) și, de asemenea, evaluează sistemele prin intermediul cărora se administrează și se
verifică toate aceste operațiuni.
οο

Curtea evaluează sistemele pentru venituri și cheltuieli cu scopul de a determina dacă acestea sunt eficace în
asigurarea legalității și a regularității operațiunilor gestionate cu ajutorul lor.

οο

Curtea extrage din ansamblul bugetului UE, prin tehnici statistice, diverse eșantioane de operațiuni, pe baza
cărora au loc testări detaliate efectuate de auditorii Curții.

οο

Curtea examinează în detaliu operațiunile eșantionate, în general la destinatarii finali (de exemplu: un
fermier, un institut de cercetare, o societate care furnizează lucrări sau servicii contractate prin proceduri
de achiziții publice), scopul fiind acela de a obține probe directe care să demonstreze că evenimentul
subiacent operațiunii este real, că este înregistrat în mod corespunzător și că nu contravine normelor care
reglementează efectuarea plăților.

οο

Curtea procedează la analiza erorilor și le clasifică drept cuantificabile sau necuantificabile.

οο

Curtea extrapolează erorile cuantificabile pentru a obține un nivel de eroare estimat, atât pentru ansamblul
operațiunilor, cât și pentru fiecare domeniu care face obiectul unei aprecieri specifice.

οο

Curtea compară nivelul de eroare estimat cu pragul de semnificație de 2 % și exprimă o opinie.

οο

Opiniile Curții țin seama și de alte informații relevante, cum ar fi rapoartele anuale de activitate și rapoartele
altor auditori externi.

οο

Constatările se discută, în totalitatea lor, atât cu autoritățile din statele membre, cât și cu reprezentanții
Comisiei, pentru a se asigura exactitatea faptelor.

Toate publicațiile Curții sunt disponibile pe site-ul său web: http://www.eca.europa.eu.
Mai multe informații cu privire la desfășurarea auditului în vederea declarației de asigurare sunt disponibile în anexa 1.1 la Raportul
anual pe 2016 privind execuția bugetului UE.
Pe site-ul instituției este disponibil de asemenea un glosar cu termenii tehnici utilizați în documentele Curții (http://www.eca.europa.
eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de
dumneavoastră la: http://europa.eu/contact
La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:
– apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
– apelând numărul standard: +32 22999696; sau
– prin e-mail, la: http://europa.eu/contact

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: http://europa.eu
Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: http://publications.europa.eu/
eubookshop. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local
de informare (a se vedea http://europa.eu/contact).
Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale,
accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu
Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate
gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.
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Prezentare și explicații cu privire la
rapoartele anuale pe 2016 ale Curții de
Conturi Europene
Curtea de Conturi Europeană este instituția
independentă de audit a Uniunii Europene, având
rolul de „gardian” al finanțelor UE. Documentul de
față prezintă o sinteză a principalelor constatări și
concluzii ale rapoartelor anuale pe 2016 ale Curții cu
privire la bugetul UE și la fondurile europene de
dezvoltare. El acoperă fiabilitatea conturilor,
regularitatea veniturilor și a cheltuielilor, precum și
aspecte generale legate de performanța bugetului
UE. Textul integral al rapoartelor este disponibil pe
site-ul www.eca.europa.eu și se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
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