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Sinteză
I Scopul politicii de coeziune a Uniunii Europene (UE) este de a reduce disparitățile

dintre regiunile UE pentru a obține o dezvoltare economică, socială și teritorială
echilibrată. Pentru această politică sunt alocate aproximativ 350 de miliarde de euro,
adică o treime din bugetul UE pentru perioada 2014-2020.

II În trecut, tendința a fost ca UE să se axeze pe asigurarea cheltuirii bugetului său în
conformitate cu normele aplicabile. În ultimii ani însă, UE a încercat să sporească
orientarea către performanță, astfel încât fondurile UE să conducă la schimbări
pozitive pentru cetățeni. În conformitate cu responsabilitatea sa, prevăzută în tratat,
de a raporta cu privire la buna gestiune financiară, Curtea a contribuit în mod
semnificativ la această mișcare.

III Actualele dezbateri privind orientarea către performanță a politicii de coeziune

implică numeroase părți interesate care au opinii diferite, și uneori contradictorii, cu
privire la ce anume este „orientarea către performanță” și la modul în care aceasta ar
trebui obținută. Prezentul document de informare constituie o sursă valoroasă de
informații pentru toți actorii implicați în abordarea provocărilor politice și practice
dificile legate de modalitățile de îmbunătățire a orientării către performanță pentru
perioada de programare actuală și pentru cele viitoare.

IV Documentul de informare prezintă viziunea Curții cu privire la modul în care

a evoluat orientarea către performanță, de la perioada de programare anterioară până
la propunerile Comisiei pentru perioada 2021-2027. Curtea ia în considerare atât
cadrul legislativ, cât și punerea în aplicare a acestuia la nivelul Comisiei și al statelor
membre. La baza analizei Curții se află 14 principii directoare (PD) pe care aceasta le
apreciază ca fiind esențiale pentru garantarea faptului că cheltuielile UE sunt orientate
către performanță. Aceste principii acoperă întregul ciclu de gestionare a politicii, de la
planificarea strategică și punerea în aplicare până la etapele de raportare și de
evaluare.

V Pe baza activităților sale extinse de audit al performanței în domeniul coeziunii

(69 de rapoarte), completate cu analize din alte surse, Curtea a evaluat în ce măsură
aceste principii au fost bine aplicate pentru perioadele de programare 2007-2013 și
2014-2020 și, plecând de la premisa că propunerile Comisiei pentru următoarea
perioadă vor fi puse în aplicare, care este probabilitatea ca acestea să fie aplicate
pentru perioada de programare 2021-2027. În ceea ce privește elementele care nu au
fost încă puse în aplicare – cele pentru perioada 2021-2027 și cele pentru unele părți
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ale perioadei 2014-2020 – evaluarea Curții se bazează pe modul în care sunt concepute
sistemele existente.

VI Curtea a constatat că, pe parcursul acestor perioade de programare, Comisia

a luat măsuri pentru a include elemente de concepție esențiale pentru un sistem
eficace de gestionare a performanței atât în cadrul legislativ financiar general, cât și în
legislația specifică în domeniul coeziunii. Aceste elemente de concepție esențiale
includ definirea noțiunii de bună performanță și a condițiilor necesare pentru
obținerea acesteia, modalitățile de măsurare a performanței și modalitățile de
raportare și de evaluare a acesteia. Modificări semnificative s-au înregistrat în special
în perioada 2014-2020.

VII Aceste îmbunătățiri ale cadrului legislativ nu au fost însă întotdeauna urmate de

o punere în aplicare eficace pe teren. În plus, unul dintre obiectivele legislației propuse
pentru perioada 2021-2027 constă în simplificarea modalităților de aplicare.
Simplificarea este un obiectiv la care, în principiu, Curtea aderă. Cu toate acestea, în
opinia Curții, există riscul ca, urmărind simplificarea, propunerile Comisiei să fie mai
puțin axate pe performanță.

VIII Evaluarea Curții privind fiecare dintre cele 14 principii directoare este sintetizată

în tabelul 1 de mai jos. Tabelul arată că s-au înregistrat progrese în consolidarea
orientării către performanță a politicii de coeziune, în special în ceea ce privește
programarea. Există însă în continuare o serie de domenii în care ar putea fi aduse
îmbunătățiri: planificarea strategică, punerea în aplicare a politicii, generarea și
utilizarea de informații privind performanța în etapele de monitorizare/raportare și
evaluare, precum și asigurarea sustenabilității. Per ansamblu, Curtea a constatat că nu
există suficiente stimulente financiare pentru o bună performanță.

Tabelul 1 – Evaluarea principiilor directoare per perioadă de programare
Perioade de programare

Punctul
(Punctele)

1. Principii care guvernează planificarea strategică
1. UE a definit o viziune clară și coerentă
a ceea ce dorește să obțină prin
intermediul fondurilor aferente politicii
de coeziune, viziune care trebuie să fie
asumată și operaționalizată

14-23

20072013

20142020

20212027

5

2. Alocarea finanțării către statele
membre ține cont de nevoile
identificate și se bazează pe informații
privind performanța

24-29

2. Principii care guvernează programarea
3. Există o logică de intervenție clară

31-38

4. Finanțarea este bine direcționată

39

5. Este instituit un cadru simplu și coerent
de măsurare a performanței

40-49

6. Sunt instituite mecanisme de stimulare
a performanței

50-56

3. Principii care guvernează punerea în aplicare
7. Statele membre își cheltuiesc în timp
util fondurile aferente politicii de
coeziune

58-64

8. În procesul de selecție și de punere în
aplicare a proiectelor, se adoptă
o abordare bazată pe performanță

65-71

9. Programele sunt revizuite în funcție de
considerații legate de performanță,
inclusiv de rezultate

72-78

4. Principii care guvernează monitorizarea și raportarea
10. Sistemele de monitorizare asigură
furnizarea în timp util de date de bună
calitate privind performanța

80-90

11. Există o răspundere clară în ceea ce
privește performanța

91-98

12. Informațiile privind performanța sunt
utilizate pentru a lua măsuri de
remediere și pentru a sprijini procesul
de planificare strategică

99-104

5. Principii care guvernează evaluarea
13. Evaluările efectuate la nivel de program
și la nivel de politică sunt utilizate în
procesul decizional

106-113
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6. Principiul transversal
14. Ciclul activităților ține cont de criteriul
sustenabilității, pentru a asigura
eficacitatea pe termen mai lung
a intervențiilor publice

114-124

Notă: Comisia nu împărtășește evaluarea Curții cu privire la unele principii directoare, inclusiv principiul
nr. 1 și principiul nr. 9.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Roșu: Puține dintre criteriile subiacente sunt îndeplinite. Galben:
Criteriile subiacente sunt îndeplinite într-o anumită măsură. Verde: Criteriile subiacente sunt îndeplinite
în cea mai mare măsură.

IX Curtea a formulat numeroase recomandări cu privire la aceste aspecte în

rapoartele anterioare – în special în ceea ce privește principiile directoare nr. 1 și 9,
care sunt marcate cu roșu pentru perioada 2021-2027 în tabelul 1 de mai sus. De
asemenea, Curtea a subliniat necesitatea reducerii la minimum a întârzierilor pe tot
parcursul ciclului. Din cauza întârzierilor cumulate la nivelul punerii în aplicare și
a suprapunerii perioadelor de eligibilitate, accentul nu se mai pune considerațiile
legate de performanță, ci pe cheltuirea fondurilor.
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Introducere
Performanța în UE

01 Fondurile cheltuite de Uniunea Europeană (UE) se ridică la aproximativ 140 de

miliarde de euro în fiecare an. În ultimii ani s-a pus tot mai mult accentul pe măsura în
care aceste cheltuieli conduc la rezultate pozitive – performanță. În legislația UE,
performanța tinde să fie identificată cu „buna gestiune financiară”. Potrivit
Regulamentului financiar, „buna gestiune financiară” înseamnă execuția bugetului în
conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității, pe care regulamentul le
definește după cum urmează 1:

o

Principiul economiei – resursele să fie puse la dispoziție în timp util, în cantitatea
și la calitatea adecvate și la cel mai bun preț;

o

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

o

Principiul eficacității – gradul de îndeplinire a obiectivelor urmărite prin
activitățile întreprinse.

02 Principiul economiei se referă la resursele necesare. În ceea ce privește eficiența

și eficacitatea, ambele se referă la ceea ce se obține în urma utilizării acestor resurse și,
prin urmare, vizează:
o

realizările – produsele finale ale unui program; de exemplu, un aeroport;

o

rezultatele – efectele imediate ale programului asupra destinatarilor direct vizați
sau asupra beneficiarilor; numărul de pasageri care folosesc aeroportul;

o

impactul – modificări pe termen mai lung care se datorează, cel puțin parțial,
acțiunilor UE; beneficiile economice generate de aeroport (ar putea fi relevanți și
alți factori, precum emisiile de dioxid de carbon).
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Coeziunea

03 Acest document de informare analizează orientarea către performanță a unuia

dintre cele mai importante domenii de activitate ale UE – Coeziunea. Politicile de
coeziune sunt concepute cu scopul de a asigura atingerea unuia dintre principalele
obiective ale UE: „să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială între
statele membre” 2.Evoluția finanțării și a priorităților în domeniul coeziunii este
prezentată în tabelul 2. Tabelul arată că:
o

Finanțarea a crescut semnificativ față de momentul inițial, însă a fost mai mult
sau mai puțin constantă începând cu perioada 2007-2013.

o

Înainte de perioada 2007-2013, nu a existat stabilitate în ceea ce privește
fondurile care contribuiau la coeziune. Începând cu această perioadă, ele au
rămas aceleași.

o

Începând cu perioada 2007-2013, obiectivele în domeniul coeziunii s-au extins,
pentru a include cooperarea teritorială (transfrontalieră) și obiectivele care
rezultă din strategiile pe termen lung (10 ani) ale UE 3.

o

În iunie 2019, nu există niciun succesor al strategiei Europa 2020 la care să fie
necesar să contribuie cheltuielile aferente politicii de coeziune sau altor domenii
de politică.
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Tabelul 2 – Evoluția finanțării și a priorităților UE în domeniul coeziunii
Perioada de
programare

1989-1993

Buget
69 de miliarde de ECU*
(% din bugetul (20 %)
total)

1994-1999

2000-2006

2007-2013

2014-2020

2021-2027

168 de miliarde de
ECU* (30 %)

235 de miliarde de
euro (33 %)

347 de miliarde de
euro (36 %)

355 de miliarde de euro
(37 %)

330 de miliarde de euro
(34 %)

Fonduri

FEDR, FSE, FEOGA
secțiunea Orientare

FEDR, FSE, FEOGA
secțiunea Orientare,
IFOP și Fondul de
coeziune

FEDR, FSE, FEOGA
secțiunea Orientare,
IFOP și Fondul de
coeziune

FEDR, FSE, Fondul de
coeziune

FEDR, FSE, Fondul de
coeziune

FEDR, FSE, Fondul de
coeziune

Strategia la
nivelul UE
reflectată în
cadrul
legislativ al
politicii de
coeziune

-

-

[Lisabona
2000-2010]**

Lisabona 2000-2010
Europa 2010-2020

Europa 2010-2020

-

5 obiective prioritare:
—
promovarea
dezvoltării și
a ajustării
structurale
a regiunilor;
—
abordarea
declinului
industrial;
—
combaterea
șomajului de
lungă durată;

6 obiective prioritare:
—
promovarea
dezvoltării și
a ajustării
structurale
a regiunilor;
—
abordarea
declinului
industrial;
—
combaterea
șomajului de
lungă durată și
integrarea

3 obiective
prioritare:
—
promovarea
dezvoltării și
a ajustării
structurale
a regiunilor;
—
transformarea
zonelor care
se confruntă
cu dificultăți
structurale;

3 obiective
prioritare:
—
susținerea
creșterii și
a ocupării forței
de muncă în
regiunile cel
mai puțin
dezvoltate;
—
susținerea
competitivității
tuturor

11 obiective tematice:
—
cercetare și
inovare;
—
tehnologiile
informației și
comunicațiilor
(TIC);
—
competitivitatea
IMM-urilor;
—
o economie cu
emisii scăzute de
dioxid de carbon;

5 obiective de politică:
—
transformare
economică
inovatoare și
inteligentă;
—
o Europă mai
ecologică, cu
emisii scăzute de
carbon;
—
mobilitatea și TIC;
—
Pilonul UE al
drepturilor
sociale;

Obiective în
materie de
investiții
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Perioada de
programare

1989-1993
—
—

integrarea
profesională
a tinerilor;
reformarea PAC
și promovarea
dezvoltării rurale.

1994-1999

—

—
—

profesională
a tinerilor;
adaptarea
lucrătorilor la
schimbările
industriale;
promovarea
dezvoltării rurale;
susținerea
regiunilor cu
o densitate
extrem de redusă
a populației.

2000-2006
—

modernizarea
sistemelor de
educație, de
formare și de
ocupare
a forței de
muncă.

2007-2013

—

celorlalte
regiuni ale UE;
favorizarea
cooperării
transfrontaliere.

2014-2020
—

—

—
—

—
—
—

adaptarea la
schimbările
climatice, precum
și prevenirea și
gestionarea
riscurilor;
protecția mediului
și utilizarea
eficientă
a resurselor;
transportul durabil;
promovarea
ocupării forței de
muncă și sprijinirea
mobilității forței de
muncă;
incluziunea socială;
educație și
formare;
consolidarea
capacităților
instituționale.

2021-2027
—

dezvoltarea
durabilă a zonelor
urbane, rurale și
de coastă și
inițiativele locale.

* Unitatea monetară europeană (ECU) a reprezentat un coș de monede ale statelor membre ale Comunității Europene. Aceasta a fost utilizată ca unitate de cont până la
înlocuirea sa cu „Euro”, la 1 ianuarie 1999, la paritate.
** Strategia de la Lisabona a intrat în vigoare aproximativ în același timp cu perioada de programare 2000-2006, dar nu a fost reflectată în cadrul legislativ al politicii de
coeziune pentru perioada respectivă.
Sursa: pe baza datelor din Inforegion Panorama, nr. 26, Comisia Europeană, iunie 2008 (pentru perioadele 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, „Buget”,
„Fonduri”, Obiective în materie de investiții”), pe baza datelor furnizate de Comisie (pentru perioadele 2014-2020 și 2021-2027 „Buget”) și pe baza activităților de audit
anterioare ale Curții de Conturi Europene.

11

Obiectivul și abordarea documentului de informare

04 Acest document de informare nu constituie un raport de audit. Bazat în principal

pe activitățile extinse de audit desfășurate de Curte în ultimii ani, acesta oferă
o imagine de ansamblu a măsurii în care concepția și punerea în aplicare a politicii de
coeziune au fost axate mai degrabă pe performanță decât pe respectarea normelor.
Curtea consideră că acest lucru ar trebui să fie util tuturor părților implicate în
planificarea mecanismelor pentru următoarea perioadă de programare, atât la nivelul
instituțiilor UE, cât și la nivelul statelor membre.

05 Mai întâi, Curtea evaluează modul în care elementele de concepție esențiale au

evoluat spre un sistem eficace de gestionare a performanței. Evaluarea privește atât
cadrul legislativ general (și alte inițiative ale Comisiei), cât și legislația specifică a UE în
domeniul coeziunii.

06 În continuare, Curtea identifică un set de 14 principii directoare pe care le

consideră necesare pentru a orienta politica de coeziune către performanță. Aceste
principii nu sunt menite să furnizeze un cadru cuprinzător și este posibil ca nu toate să
se aplice în mod direct altor domenii de politică ale UE; ele reflectă principalele
aspecte identificate de Curte în cadrul activităților sale de audit al performanței.
Considerațiile menționate se referă la întregul ciclu de gestionare a politicii, de la
planificarea inițială până la evaluarea cu ocazia finalizării. În imaginea 1 de mai jos sunt
prezentate principiile directoare aferente celor cinci etape de gestionare principale
(scurte descrieri ale etapelor de gestionare sunt incluse în analiza principiilor
directoare de mai jos). Unul dintre principii (care asigură sustenabilitatea) este
transversal și se aplică mai multora dintre aceste etape.
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Imaginea 1 – Ciclul de punere în aplicare a politicii de coeziune

Principiul director nr. 13:
Evaluările efectuate la
nivel de program și la
nivel de politică sunt
utilizate în procesul
decizional

Principiul director nr. 10:
Sistemele de monitorizare asigură
furnizarea în timp util de date de
bună calitate privind performanța
Principiul director nr. 11:
Există o răspundere clară în ceea
ce privește performanța
Principiul director nr. 12:
Informațiile privind performanța
sunt utilizate pentru a lua măsuri
de remediere și pentru a sprijini
procesul de planificare strategică

Planificare
strategică

Evaluare

Monitorizare și
raportare

Principiul director nr. 1:
UE a definit o viziune clară și coerentă a ceea ce
dorește să obțină prin intermediul fondurilor aferente
politicii de coeziune, viziune care trebuie să fie
asumată și operaționalizată
Principiul director nr. 2:
Alocarea finanțării către statele membre ține cont de
nevoile identificate și se bazează pe informații privind
performanța

Programare

Punere în aplicare

Principiul director nr. 14: transversal: Ciclul activităților
ține cont de criteriul sustenabilității, pentru a asigura
eficacitatea pe termen mai lung a intervențiilor publice

Principiul director nr. 3:
Există o logică de intervenție clară
Principiul director nr. 4:
Finanțarea este bine direcționată
Principiul director nr. 5:
Este instituit un cadru simplu și
coerent de măsurare a performanței
Principiul director nr. 6:
Sunt instituite mecanisme de
stimulare a performanței

Principiul director nr. 7:
Statele membre își cheltuiesc în timp util
fondurile aferente politicii de coeziune
Principiul director nr. 8:
În procesul de selecție și de punere în
aplicare a proiectelor, se adoptă o
abordare bazată pe performanță
Principiul director nr. 9:
Programele sunt revizuite în funcție de
considerații legate de performanță,
inclusiv de rezultate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

07 Curtea a elaborat aceste principii directoare utilizând raționamentul profesional

al auditorilor săi cu experiență în acest domeniu și le-a evaluat în principal pe baza
propriei sale activități în domeniu din ultimul deceniu (69 de rapoarte în total, însoțite
de răspunsurile Comisiei). Această evaluare a fost completată cu analize din alte surse,
atât din cadrul instituțiilor UE (de exemplu, studii ale Parlamentului European,
rapoarte ale Serviciului de Audit Intern al Comisiei), cât și din afara acestora (de
exemplu, OCDE). Curtea analizează în ce măsură a fost aplicat fiecare principiu director
pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 și, pe baza propunerii
Comisiei 4, cum ar putea fi acestea acoperite în perioada de programare 2021-2027.
Curtea a discutat prezentul document de informare cu Comisia și a ținut cont de
observațiile acesteia acolo unde era cazul.

13

Orientarea către performanță în
domeniul coeziunii
Evoluții ale cadrului legislativ în ceea ce privește managementul
performanței

08 Această secțiune oferă o imagine de ansamblu de înalt nivel a modului în care

a fost concepută orientarea către performanță în cadrul legislativ. În secțiunea
următoare se examinează acest aspect pentru fiecare principiu director și, de
asemenea, se evaluează măsura în care Comisia și statele membre au pus împreună în
aplicare dispozițiile.

09 Inițiativele privind îmbunătățirea orientării către performanță a bugetului UE s-au

intensificat în ultimii ani. Figura 1 arată că Comisia a inclus treptat în cadrul său
legislativ general (și în inițiativele Comisiei) elemente de concepție esențiale necesare
pentru un sistem eficace de gestionare a performanței. Aici sunt incluse definițiile
noțiunilor de performanță și de bună gestiune financiară, utilizarea de obiective solide
și de indicatori solizi și o evaluare structurată a ceea ce s-a obținut.
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Figura 1 – Evoluția elementelor de concepție esențiale pentru
performanță la nivelul UE
1968
Regulamentul financiar
 Sunt i ncluse principiile economiei și
bunei gestiuni financiare.
1990
Regulamentul financiar
 Es te i nclus principiul eficacității din
punctul de vedere al costurilor.
 Es te i nclusă cerința de a stabili
obi ective cuantificate pentru
execuția bugetului și de a
moni toriza realizarea acestora.

2010
Inițiativele Comisiei
 În documentul său privind revizuirea bugetului, Comisia
subliniază „importanța elaborării unui buget orientat către
rezultate și a unor măsurători efectuate în funcție de impactul
real, mai degrabă decât în funcție de resursele utilizate”.
 Parlamentul, Consiliul și Curtea de Conturi Europeană încep să
discute problema politicilor UE bazate pe rezultate și a
elaborării unui buget axat pe performanță, în special în cadrul
activității Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului,
precum și în cadrul procedurii anuale de descărcare de
gestiune.

2002
Regulamentul financiar
 Prevede că obiectivele trebuie să fie
s pecifice, măsurabile, abordabile,
rel evante ș i încadrate în ti mp (SMART –
Specific, Measurable, Achievable,
Relevant and Timely)
 Defi nește noțiunea de bună gestiune
fi nanciară ca i ncluzând principiile
economiei, eficienței ș i eficacității.
 Introduce pentru i nstituții cerința de a
efectua evaluări ex ante ș i ex post a le
progra melor și a le activităților.
 Cons olidează mecanismele de
moni torizare și de ra portare, i mpunând
Comi s iei să monitorizeze atingerea
obi ectivelor prin i ntermediul unor
i ndicatori de performanță, să raporteze
a nual către a utoritatea bugetară și să
furni zeze o asigurare cu privi re la buna
ges tiune financiară în ra poartele sale
a nuale de activitate.

2011
Inițiativele Comisiei
 În comunicarea sa privind va loarea a dăugată a UE,
Comi s ia definește acest concept ca fiind „va loarea
pe ca re o acțiune finanțată de UE o a duce în plus
fa ță de va loarea ca re ar fi fost altfel generată dacă
s ta tul membru a r fi acționat s ingur”.
2015
Inițiativele Comisiei
 Comisia își reînnoiește angajamentul față de îmbunătățirea rezultatelor, prin
lansarea inițiativei „Un buget al UE axat pe rezultate”, menită să consolideze
accentul pus pe rezultate, să comunice realizările intervențiilor UE și să
maximizeze valoarea adăugată a investițiilor UE.
 Comisia lansează inițiativa „O mai bună legiferare pentru rezultate mai
bune”, în care recunoaște importanța evaluărilor și a unei legislații bine
concepute pentru îmbunătățirea valorii adăugate a intervențiilor UE.

2018
Regulamentul financiar
 Introduce cerința ca fondurile să pună a ccentul pe performanță, adică
obi ectivele programelor s ă fie stabilite ex ante, i ar progresul în atingerea
a cestora să fi e monitorizat prin i ntermediul unor i ndicatori de performanță și
ra portat Pa rlamentului European.
 Impune ca indicatorii de performanță să fi e relevanți, acceptați, credibili, simpli
ș i s olizi (RACER – Relevant, Accepted, Credible, Easy and Robust) ș i furnizează
defi niții ale noțiunilor „indicator de realizare” și „indicator de rezultat”.
 Introduce o nouă formă de sprijin, „finanțarea nelegată de costuri”, ca re oferă
pos ibilitatea de a furniza sprijin financiar în schimbul obținerii de rezultate și/sau
a l îndeplinirii anumitor condiții.
 Cons olidează rolul evaluărilor, i mpunând ca acestea să fie bazate pe dovezi
pri vi nd performanța programelor și a a ctivităților. Evaluările trebuie să a copere
ș i examinarea va lorii adăugate a UE.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei reglementărilor financiare și a altor documente ale
Comisiei.
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10 Orientarea către performanță în domeniul coeziunii a reflectat aceste evoluții la

nivelul UE, generând un impuls politic în pregătirea perioadei de programare
2014-2020. În vederea îndeplinirii obiectivelor și a țintelor stabilite în Strategia
Europa 2020, Comisia a subliniat, în 2010, necesitatea îmbunătățirii eficacității politicii
de coeziune prin punerea unui accent mai mare pe rezultate 5. În consecință, potrivit
Comisiei, asigurarea orientării către rezultate a constituit piatra de temelie care a stat
la baza adoptării pachetului legislativ pentru perioada de programare 2014-2020 6. În
mod similar, orientarea către rezultate este unul dintre principalele obiective ale
Comisiei, aflat la baza propunerilor acesteia pentru perioada 2021-2027. Comisia
evidențiază în special necesitatea consolidării alinierii dintre finanțare și prioritățile
UE 7.

11 Anexa I detaliază modul în care tendința generală a UE de a deveni mai orientată

către performanță a fost reflectată în domeniul coeziunii. Aceasta ilustrează măsura în
care au fost integrate în legislația specifică a UE în domeniul coeziunii acele elemente
care, în opinia Curții, sunt fundamentale pentru utilizarea eficace a fondurilor UE.
Anexa arată că tot mai multe dintre aceste elemente figurau în legislația privind
coeziunea până în perioada 2014-2020, dar unele elemente s-au pierdut în propunerile
actuale pentru perioada 2021-2027, în contextul încercărilor Comisiei de a simplifica
politica de coeziune.

Principiile directoare

12 Pentru fiecare dintre cele 14 principii directoare, Curtea prezintă evaluarea sa

pentru cele trei perioade de programare, împreună cu principalele motive. De
asemenea, Curtea furnizează mai multe detalii în ceea ce privește criteriile utilizate
pentru realizarea evaluării, susținute de exemple din rapoartele sale. Având în vedere
că ciclul de punere în aplicare este continuu, există numeroase legături între diferitele
principii directoare.

1 – Principiile care guvernează planificarea strategică

13 Procesul începe cu planificarea strategică la nivelul UE, unde prioritățile pentru

UE în ansamblul său (precum Strategia Europa 2020) și cele pentru politica de coeziune
în special sunt stabilite de Comisie, de Consiliu și de Parlamentul European. Totodată,
în cadrul acestui proces, colegiuitorii stabilesc bugetul aferent politicii și normele de
utilizare a acestuia pentru un anumit cadru financiar multianual (CFM). În mod
tradițional, există o serie de norme comune – Regulamentul privind dispozițiile
comune (RDC) – care se aplică celor trei fonduri de coeziune (FEDR, FSE și Fondul de
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coeziune), precum și altor fonduri, completate de norme specifice fiecărui fond. Pentru
această etapă există două principii directoare, referitoare la definirea unei viziuni și la
alocarea finanțării către statele membre.

1

UE a definit o viziune clară și coerentă
a ceea ce dorește să obțină prin
intermediul fondurilor aferente politicii
de coeziune, viziune care trebuie să fie
asumată și operaționalizată

2007-2013

2014-2020 2021-2027

14 Punctul de pornire al oricărei planificări strategice este o viziune clară a ceea ce ar
trebui să se obțină cu ajutorul finanțării. Aceasta constituie o provocare, având în
vedere cadrul strategic complicat în care UE își desfășoară activitatea. Pentru perioada
2014-2020, strategia UE (Europa 2020) a fost transpusă în politica de coeziune – ceea
ce nu s-a întâmplat pentru perioada 2007-2013. Pentru perioada 2021-2027 nu există
o strategie globală la nivelul UE la care ar trebui să contribuie cheltuielile aferente
politicii de coeziune 8. Există, în continuare, puncte slabe: seturi concurente și
nealiniate de obiective strategice care sunt uneori nerealiste și care pot să nu fie
întotdeauna pe deplin asumate de toate părțile interesate sau operaționalizate.

1.
Politica de coeziune a UE ar trebui să fie plasată într-un context strategic, cu
obiective și ținte strategice asociate

15 Strategiile de la nivelul UE care stabileau obiective strategice ale UE cu ținte

pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020 au asigurat orientarea strategică 9 pentru
punerea în aplicare a fondurilor de coeziune. În prezent, nu există o astfel de strategie
echivalentă la nivelul UE pentru perioada post-2020 10. În ceea ce privește coeziunea,
Comisia propune în RDC cinci obiective de politică la nivel înalt. Acestea prezintă
avantajul că asigură continuitatea finanțării, întrucât sprijinul este acordat acelorași
domenii care au fost prioritare în perioada 2014-2020 11. În cazul în care va fi dezvoltată
o nouă strategie globală pentru perioada post-2020, ea se va conforma acordului
privind noul CFM. Aceasta nu este ordinea obișnuită sau logică a evenimentelor, în
care bugetele publice sunt determinate după stabilirea obiectivelor politice și după
elaborarea politicilor 12.
2.
Ar trebui evitate seturile diferite de obiective strategice care acoperă
calendare și obiective diferite

16 Mediul strategic în care sunt puse în aplicare fondurile politicii de coeziune

cuprinde o serie de cadre/obiective strategice care se suprapun 13 și care rezultă din
procese politice complexe la nivel european și la nivel global. Figura 2 arată că
principalele strategii pe 10 ani ale UE (Strategia de la Lisabona și Strategia
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Europa 2020) se suprapun cu o serie de alte angajamente, precum prioritățile și
planurile Comisiei pentru respectarea angajamentelor internaționale ale UE (precum
Acordul de la Paris privind schimbările climatice). În paralel, și fondurile aferente
politicii de coeziune trebuie să își urmărească misiunile specifice.

Figura 2 – Suprapunerea și lipsa de sincronizare a cadrelor și
a obiectivelor strategice stabilite pentru acțiunile UE
Acordul de la Paris

PRINCIPALELE
ANGAJAMENTE
INTERNAȚIONALE
ALE UE

Obiectivele de dezvoltare durabilă

Strategia de la Lisabona

Europa 2020
Consiliul
European:
până în
2014

CHELTUIELI
ȘI REGLEMENTĂRI
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Barroso

Consiliul European:
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Sursa: documentul de informare intitulat „Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar
multianual 2021-2027”, figura 6.

17 Coexistența unor cadre și obiective strategice multiple, cu perioade, obiective,

indicatori și ținte suprapuse, este complexă și poate crea confuzii 14. Curtea a raportat
că, în timp ce Strategia de la Lisabona (2000-2010) a fost adoptată în aceeași timp cu
CFM pentru perioada 2000-2006, nu același lucru s-a întâmplat în cazul Strategiei
Europa 2020 (pentru perioada 2010-2020), care a fost adoptată la jumătatea perioadei
CFM 2007-2013, când mecanismele de monitorizare, de evaluare și de raportare erau
deja stabilite. Prin urmare, nu au putut fi furnizate raportări eficace privind contribuția
bugetului UE la strategia UE 15.

18 O serie de surse externe au atras de asemenea atenția asupra acestui aspect și în
special asupra „congestionării obiectivelor”, care a condus la dificultăți în
implementarea strategică și operațională a politicii și a antrenat provocări în ceea ce
privește coerența 16. Într-un astfel de scenariu, asigurarea unei abordări coerente în
ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de coeziune reprezintă o provocare.
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3.

Obiectivele strategice ar trebui să fie realiste

19 Curtea a identificat o serie de cazuri în care obiectivele strategice nu sunt realiste
și care se încadrează în două categorii principale: obiectivele strategice nu sunt
întotdeauna stabilite la nivelul adecvat sau nu țin cont de finanțarea disponibilă.

Raportul anual pe 2014
Exemple de obiective strategice care nu sunt stabilite la nivelul adecvat: Curtea
a raportat cu privire la modul în care obiectivele principale ale strategiei UE 2020 au
fost dezvoltate pe baza obiectivelor separate pentru fiecare stat membru. În cazul
a două obiective principale, chiar dacă fiecare stat membru ar reuși să își atingă
propriile obiective naționale, obiectivul principal global al UE tot nu ar fi realizat 17.

Raportul special privind un sistem unic european de management al
traficului feroviar
Exemple de obiective strategice care nu țin cont de finanțarea disponibilă: Curtea
a constatat că introducerea unui nou sistem de management al traficului feroviar
a avut la bază o opțiune politică strategică. Deși s-a dovedit că acesta va antrena
costuri de până la 190 de miliarde de euro până în 2050, proiectul a fost lansat fără
o estimare globală a costurilor și fără o planificare corespunzătoare 18.
4.

Obiectivele strategice ar trebui să fie asumate de toate părțile interesate

20 Statele membre nu împărtășesc întotdeauna ambițiile UE, iar cadrul în care UE își

desfășoară activitatea nu este întotdeauna obligatoriu din punct de vedere juridic,
bazându-se mai degrabă pe buna credință a părților interesate. Din cauza acestor
factori, stimularea statelor membre pentru a pune în aplicare politicile UE este
limitată.

Raportul special privind o rețea feroviară europeană de mare viteză și
Analiza panoramică cu privire la transporturi
În cadrul auditului său privind rețeaua feroviară europeană de mare viteză, Curtea
a constatat că statele membre nu construiau linii feroviare de mare viteză dacă
acestea nu erau considerate o prioritate națională, chiar dacă liniile respective erau
situate pe un coridor transnațional și făceau parte din rețeaua centrală. În plus,
Comisia dispunea de instrumente și de competențe limitate pentru a constrânge
statele membre să își respecte angajamentele de a construi liniile de mare viteză
necesare pentru finalizarea rețelei centrale 19.

21 Curtea a raportat cu privire la un exemplu în care absența legislației cu caracter

obligatoriu nu a împiedicat împărtășirea ambițiilor UE de către statele membre. Curtea
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a constatat că obiectivele în materie de educație ale UE fuseseră luate în considerare
în mod adecvat în programele operaționale și în proiectele aferente pentru perioada
2007-2013, precum și la conceperea programelor pentru perioada de programare
2014-2020. Acest lucru s-a întâmplat în pofida faptului că politica în domeniul
educației constituie o competență deplină și exclusivă a statelor membre, iar
strategiile UE sunt adoptate sub forma unor concluzii ale Consiliului, care nu sunt
obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre ale UE 20.
5.

Obiectivele strategice ar trebui transpuse în obiective operaționale

22 Uneori, Comisia sau statele membre nu transpun obiectivele strategice în

obiective operaționale 21. Atunci când se întâmplă acest lucru, obiectivele de nivel înalt
riscă să rămână doar aspirații politice. Importanța acestei operaționalizări a fost
recunoscută și de Parlamentul European 22.

Raportul special privind banda largă în statele membre ale UE
Strategiile statelor membre pentru punerea în aplicare a investițiilor UE în banda
largă în perioada 2014-2020 nu erau în concordanță cu strategia globală
Europa 2020. Deși unele obiective erau mai ambițioase decât cele prevăzute în
Strategia Europa 2020, niciunul dintre statele membre examinate nu a inclus în
strategia sa un obiectiv național privind unul dintre cele trei obiective ale UE:
abonarea a 50 % dintre gospodării la servicii în bandă largă ultrarapidă 23.

23 Pentru perioada 2014-2020, Comisia a încercat să transpună obiectivele

strategice ale Strategiei Europa 2020 în politica de coeziune prin includerea unor
obiective tematice defalcate în priorități de investiții corelate cu obiectivele principale
ale Strategiei Europa 2020. Beneficiile potențiale ale acestui demers au fost
recunoscute de OCDE 24, de Comisie 25 și de Parlament 26. În practică însă, la baza
aspirațiilor politice exprimate în Strategia Europa 2020 se afla o arhitectură complexă,
formată din cinci obiective principale, din șapte inițiative emblematice și din
11 obiective tematice, iar aceste diferite niveluri nu erau concepute, nici în mod
individual, nici în ansamblul lor, pentru a transpune în obiective operaționale utile
aspirațiile politice exprimate în Strategia Europa 2020 27. În plus, Curtea a constatat că
statele membre examinate, cu excepția unuia, nu au reușit să transpună obiectivele
principale ale Strategiei Europa 2020 în obiectivele operaționale ale programelor 28. De
asemenea, Comisia a subliniat faptul că obiectivele principale ale Strategiei
Europa 2020 pot fi realizate doar în condițiile unei participări și implicări naționale și
regionale puternice pe teren 29.
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2

Alocarea finanțării către statele
membre ține cont de nevoile
identificate și se bazează pe informații
privind performanța

2007-2013

2014-2020 2021-2027

24 În ceea ce privește politica de coeziune – fondurile totale disponibile sunt

prealocate statelor membre 30. În martie 2019, Curtea a publicat un studiu de caz rapid,
care furnizează mai multe detalii privind procesul propus pentru prealocarea
fondurilor aferente politicii de coeziune către statele membre pentru următoarea
perioadă de programare 2021-2027 31.

25 Metoda de alocare nu s-a modificat substanțial de când a fost introdusă pentru

prima dată, în 1999. Principalul factor pentru alocarea fondurilor este prosperitatea
regională, care se bazează pe PIB-ul pe cap de locuitor 32 – a se vedea tabelul 3 de mai
jos. Legătura cu unele dintre obiectivele strategice urmărite s-a intensificat, dar este în
continuare limitată.

Tabelul 3 – Criterii pentru alocarea către statele membre a finanțării
aferente politicii de coeziune
Criteriul

2007-2013

2014-2020

2021-2027

PIB (incl. VNB pentru Fondul de coeziune)

83 %

86 %

81 %

Piața forței de muncă, educație, demografie

17 %

14 %

15 %

Climă

1%

Migrație

3%

Total

100 %

100 %

100 %

Sursa: prezentarea EU budget for the future: Regional development and Cohesion, Comisia (pentru
perioadele 2014-2020 și 2021-2027) și estimările Comisiei (pentru perioada 2007-2013).

26 Potrivit Comisiei, prealocările către statele membre limitează posibilitatea de

a adapta bugetul la evoluția nevoilor. Cu excepția unei ajustări tehnice care se
realizează o dată în cadrul fiecărei perioade de programare, nu există flexibilitate în
ceea ce privește realocarea fondurilor între statele membre pe parcursul perioadei de
programare 33. OCDE consideră că această lipsă de flexibilitate a CFM marchează
o îndepărtare semnificativă față de practicile naționale de întocmire a bugetului, unde
realocarea anuală sau periodică a resurselor ca răspuns la schimbarea priorităților – și,
bineînțeles, ca urmare a evaluării performanței și a rezultatelor – constituie regula.
OCDE adaugă că, în practică, părțile interesate naționale consideră că alocările, odată
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stabilite în contextul CFM, sunt fondurile „lor”, care nu ar trebui ajustate decât în
situații excepționale 34. Curtea a subliniat în cadrul unor audituri anterioare că este
dificil să se obțină rezultate calitative bune prin scheme de finanțare în cadrul cărora
absorbția fondurilor de către statele membre este un obiectiv implicit 35. Curtea
consideră că alocarea finanțării ar trebui să țină seama de nevoi și să se efectueze pe
baza informațiilor privind performanța anterioară.
1.
Alocarea finanțării către statele membre ar trebui să se efectueze pe baza
nevoilor identificate și a obiectivelor urmărite

27 Aceasta înseamnă că, mai întâi, ar trebui evaluate nevoile la nivelul politicii de

coeziune, ținând cont atât de obiectivele care rezultă din tratat (de exemplu,
reducerea disparităților regionale), cât și de alte obiective strategice relevante (de
exemplu, obiectivul principal al Strategiei Europa 2020: creșterea la 3 % din PIB
a investițiilor cumulate ale sectoarelor public și privat în cercetare-dezvoltare). Această
evaluare a nevoilor ar trebui să se reflecte în obiective de politică, ținând cont de
fondurile disponibile limitate la nivelul UE. Alocarea finanțării către statele membre și
către regiunile acestora ar trebui să se efectueze în funcție de aceste obiective de
politică.

28 Așa cum se arată într-un studiu de caz rapid (punctul 24) publicat recent de Curte,

metoda de alocare a fondurilor ține cont, într-o anumită măsură, de obiectivele care
rezultă din tratat (precum PIB-ul) și de evoluția obiectivelor strategice (precum unele
criterii legate de Strategia Europa 2020), dar Comisia nu a încercat să aloce finanțarea
într-o manieră coerentă și structurată, în funcție de nevoi și de obiectivele strategice.
2.
Alocarea finanțării către statele membre ar trebui să se bazeze pe informații
privind performanța anterioară

29 Potrivit OCDE, în pofida caracterului extrem de dezvoltat al cadrului său privind

procesul bugetar bazat pe performanță, UE se află la un nivel relativ similar cu alte
state din OCDE în ceea ce privește utilizarea informațiilor privind performanța pentru
luarea deciziilor bugetare. OCDE consideră însă că legăturile dintre informațiile privind
performanța și politica mai amplă de alocare a resurselor sunt slabe 36.

2 – Principii care guvernează programarea

30 De asemenea, RDC stabilește cadrul pentru etapa următoare, programarea de

către statele membre. În cursul acestei etape, planurile pentru o anumită perioadă de
programare sunt dezvoltate în detaliu la nivelul statelor membre prin formularea unei
strategii naționale 37 și a programelor aferente. Comisia negociază cu autoritățile
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naționale cu privire la conținutul ambelor seturi de documente de programare înainte
de a le adopta. Pentru această etapă există patru principii directoare, referitoare la
logica de intervenție, la direcționarea finanțării, la cadrul de măsurare a performanței
și la stimulente.
3

Există o logică de intervenție clară

2007-2013

2014-2020 2021-2027

31 Logica de intervenție se referă la procesul de identificare a nevoilor pe care

finanțarea din partea UE este menită să le satisfacă și la modul în care se poate realiza
acest lucru. Ca primă etapă, statele membre ar trebui să își identifice nevoile naționale.
Aceasta furnizează baza pentru formularea obiectivelor și a țintelor și pentru stabilirea
finanțării necesare. Apoi, un exercițiu similar ar trebui repetat la nivelul programelor,
unde obiectivele naționale ar trebui transpuse în obiective operaționale. La acest nivel,
statele membre ar trebui să stabilească legăturile dintre resurse, acțiuni, realizări și
rezultate.

32 Comisia a identificat o logică puternică de intervenție drept unul dintre pilonii

orientării către rezultate în perioada de programare 2014-2020. Acest fapt s-a reflectat
în mare măsură în cadrul legislativ 2014-2020, de exemplu prin definirea obligatorie
a nevoilor la nivel național și prin evaluări ex ante obligatorii ale fiecărui program,
axate pe claritatea logicii de intervenție 38. Aceste măsuri au condus la o prezentare
mai clară a logicii de intervenție, atât la nivelul acordului de parteneriat, cât și la nivelul
programului 39. De asemenea, Parlamentul European a constatat că logica de
intervenție a programelor s-a îmbunătățit și că indicatorii de rezultat pentru perioada
de programare 2014-2020 erau mai bine dezvoltați 40.

33 Proiectul de propunere pentru perioada de programare 2021-2027 elimină unele

dintre elementele care au contribuit la o logică de intervenție mai clară, în special
evaluarea obligatorie a nevoilor în acordul de parteneriat și evaluarea ex ante
obligatorie a programelor 41.

34 Una dintre cele mai frecvente constatări ale Curții a privit deficiențele în

concepția logicii de intervenție, menționate în mai mult de jumătate dintre rapoartele
speciale analizate de aceasta.
1.

Ar trebui să existe o evaluare adecvată a nevoilor

35 Atât la nivelul acordului de parteneriat, cât și la nivel de program, punctul de
pornire al programării ar trebui să fie identificarea nevoilor la care trebuie să se
răspundă prin intermediul politicii. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.
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Raportul special privind o rețea feroviară europeană de mare viteză
Curtea a constatat că evaluarea nevoilor care stau la baza investițiilor statelor
membre în infrastructura feroviară de mare viteză are o calitate scăzută. Soluții
alternative, precum modernizarea liniilor convenționale existente în locul construirii
unor noi linii de mare viteză, erau luate în considerare în mod sistematic doar în
două dintre cele șase state membre vizitate (Italia și în Germania) 42.
2.

Obiectivele și rezultatele așteptate ar trebui să reflecte nevoile

36 A doua etapă după analiza nevoilor constă în stabilirea unor obiective SMART

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, adică specifice, măsurabile,
abordabile, relevante și încadrate în timp) la nivel național și la nivel de program, care
să reflecte ceea ce doresc să schimbe statele membre cu ajutorul fondurilor. Curtea
a constatat că obiectivele nu reflectă întotdeauna nevoile și/sau sunt neclare.

Raportul special privind șomajul în rândul tinerilor
Pentru perioada 2014-2020, Curtea a constatat că statele membre nu au creat
strategii adecvate cu obiective clare pentru a se adresa tuturor tinerilor șomeri care
nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de
formare (NEET – neither in employment, education or training). Astfel, unele state
membre nu s-au adresat tuturor tinerilor, ci doar unei subpopulații. Curtea
a constatat că populația inactivă, cea mai detașată de piața muncii, beneficia cel mai
puțin de sprijin 43.
3.
Ar trebui să existe o evaluare adecvată a finanțării necesare pentru atingerea
obiectivelor stabilite

37 Ar trebui să fie evaluată în mod adecvat finanțarea necesară pentru atingerea
obiectivelor stabilite. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.
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Rapoarte speciale privind punerea în aplicare a bugetului UE prin
intermediul unor instrumente financiare și rapoarte speciale privind
instrumentele financiare pentru IMM-uri cofinanțate din FEDR
Ambele rapoarte evidențiază deficiențe în ceea ce privește evaluarea nevoilor pieței
care justifică alocarea de fonduri pentru instrumentele financiare pentru perioada
2007-2013 44. Curtea a constatat în special că un număr semnificativ de instrumente
financiare erau supradimensionate, fapt care arată că nevoile pieței nu fuseseră
întotdeauna evaluate în mod corect de către autoritățile de management înainte de
a aloca fonduri din programe pentru instrumentele financiare. Această situație
a determinat dotări cu capital excesive la crearea instrumentelor financiare, ceea ce
a condus la rate scăzute de plată către destinatarii finali 45.
4.
Acțiunile ar trebui să fie concepute astfel încât să atingă obiectivele și
rezultatele

38 O logică de intervenție clară impune și identificarea, în cadrul programelor,

a celor mai adecvate acțiuni pentru atingerea obiectivelor și a rezultatelor vizate. În
unele dintre rapoartele sale, Curtea a constatat că aceste acțiuni nu aveau o legătură
clară cu obiectivele și/sau nu se axau suficient pe rezultate 46.
4

Finanțarea este bine direcționată

2007-2013

2014-2020 2021-2027

39 Finanțarea din partea UE ar trebui să fie direcționată astfel încât impactul său să

fie maximizat 47. Prin urmare, fondurile aferente politicii de coeziune ar trebui să fie
concentrate în domenii cu potențial și forță reale, în loc să fie dispersate în cantități
mici în domenii care nu au nicio legătură între ele. Perioada 2014-2020 a introdus două
instrumente menite să îmbunătățească direcționarea finanțării:
o

concentrarea financiară – obligația tuturor statelor membre de a aloca o anumită
parte din finanțarea lor pentru domenii prioritare comune care sprijină punerea în
aplicare a Strategiei Europa 2020. Această cerință este propusă și pentru perioada
2021-2027 48, chiar dacă nu mai este legată de o strategie la nivelul UE. Curtea
a constatat că, pentru statele membre analizate, cerințele privind concentrarea
tematică stabilite pentru perioada 2014-2020 au fost îndeplinite și uneori chiar
depășite 49. De asemenea, Curtea a constatat că acestea au avut un impact
semnificativ asupra stabilirii de priorități adecvate în materie de finanțare 50.
Totodată, Parlamentul European a recunoscut contribuția pozitivă a acestei
măsuri în ceea ce privește direcționarea fondurilor în conformitate cu strategiile
generale ale UE 51.
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o

5

concentrarea calitativă prin intermediul unor condiționalități ex ante strategice 52.
Acestea din urmă prioritizează și mai mult grupurile-țintă/domeniile de
intervenție (de exemplu, pun accentul pe șomerii pe termen lung sau pe domenii
precum specializarea inteligentă). În auditurile sale anterioare privind perioada de
programare 2007-2013, Curtea a identificat o serie de puncte slabe în ceea ce
privește direcționarea fondurilor în funcție de nevoi (a se vedea principiul director
nr. 3, partea 1 de mai sus) 53. Prin urmare, Curtea salută introducerea
condiționalităților ex ante strategice pentru perioada 2014-2020 ca o modalitate
de abordare a acestei probleme 54, deși impactul lor nu a fost încă evaluat.
Condiționalitățile ex ante sunt consolidate în propunerea Comisiei pentru
perioada 2021-2027 (în care sunt denumite „condiții favorizante”) 55.
Este instituit un cadru simplu și coerent
de măsurare a performanței

2007-2013

2014-2020 2021-2027

40 Pentru a evalua în ce măsură sunt atinse obiectivele UE, Comisia are nevoie de
informații relevante, fiabile și încadrate în timp cu privire la realizările și rezultatele
aferente unui sistem solid de gestionare a performanței.

41 Perioada 2014-2020 a adus o îmbunătățire în ceea ce privește cadrul de măsurare
a performanței în cadrul politicii de coeziune prin elemente precum includerea
obligatorie în programe a unor indicatori de realizare și de rezultat (însoțiți de valori de
referință și de valori-țintă) și a unor indicatori comuni, care să faciliteze agregarea în
interiorul statelor membre și între acestea. Pentru perioada 2021-2027, Comisia
propune consolidarea suplimentară a cadrului de măsurare a performanței prin
introducerea, pentru prima dată, a unei definiții coerente a indicatorilor „de realizare”
și „de rezultat”, precum și a unor indicatori comuni de realizare și de rezultat pentru
toate fondurile.

42 În practică, auditurile Curții au evidențiat o serie de puncte slabe la nivelul
sistemelor de măsurare a performanței din statele membre.

1.
Ar trebui să existe o definiție clară și coerentă a noțiunilor „realizare” și
„rezultat”

43 O definiție armonizată a realizărilor și a rezultatelor favorizează coerența56 – un

aspect deosebit de important în contextul introducerii procesului bugetar bazat în mod
direct pe performanță, care corelează finanțarea cu rezultatele. Curtea a raportat cu
privire la absența unor definiții coerente ale noțiunilor „realizare” și „rezultat” și cu
privire la consecințele acesteia.
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Raportul special privind procedurile de selecție și de monitorizare
aferente FEDR și FSE în perioada 2014-2020
Curtea a concluzionat că noțiunea de „rezultat” este interpretată diferit în
reglementările specifice fondurilor (FEDR și FSE) și a identificat riscul ca o agregare
semnificativă a datelor privind performanța (în special în ceea ce privește
rezultatele) să nu fie fezabilă la nivelul UE 57.

44 În propunerea sa pentru perioada 2021-2027, Comisia a introdus, pentru prima
dată, o definiție a indicatorilor „de realizare” și „de rezultat” 58.

2.
Ar trebui să existe un cadru adecvat pentru măsurarea performanței, care să
includă indicatori de realizare și de rezultat cuantificați, cu valori de referință, valori
intermediare și valori-țintă

45 Cadrul pentru măsurarea performanței ar trebui să includă indicatori de realizare
și de rezultat. Acești indicatori ar trebui să fie însoțiți de valori de referință, de valori
intermediare și de valori-țintă cuantificate, pentru a permite măsurarea progresului în
raport cu obiectivele stabilite. Valorile intermediare sunt, de asemenea, deosebit de
importante pentru perioada 2014-2020, întrucât ele constituie baza pentru alocarea
rezervei obligatorii de performanță.

46 Într-o serie de rapoarte, Curtea a semnalat probleme în ceea ce privește modul
de utilizare a indicatorilor de realizare și/sau de rezultat.

Document de informare: Integrarea migranților din afara UE
Curtea a constatat că majoritatea statelor membre nu au o imagine de ansamblu
completă asupra numărului de migranți sprijiniți și/sau asupra sumelor cheltuite
pentru măsuri de integrare. La nivelul UE, un set de indicatori de bază comuni
(„Zaragoza”) reprezintă un pas înainte în înțelegerea integrării în UE, însă nu toate
statele membre îi utilizează și, potrivit Comisiei, există unele limitări în ceea ce
privește acești indicatori 59.

47 La nivel mai general, Curtea a raportat că, pentru perioada 2014-2020,

reglementările au stabilit cerințe diferite în ceea ce privește valorile de referință,
valorile intermediare și valorile-țintă pentru diferitele fonduri. Valorile de referință nu
sunt întotdeauna obligatorii, iar valorile intermediare sunt necesare doar pentru
indicatorii care fac parte din „cadrul de performanță”. Valorile-țintă stabilite pentru
rezultate nu trebuie să fie întotdeauna cuantificate 60.
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3.
Ar trebui să existe indicatori comuni care să permită agregarea datelor privind
performanța

48 Pentru a putea agrega informațiile privind performanța la nivelul UE și a măsura

contribuția acestora la obiectivele globale ale UE, Comisia are nevoie de indicatori
comuni, inclusiv de indicatori de rezultat, care să se aplice mai multor fonduri, acolo
unde este posibil, și care să fie utilizați în mod uniform de către toate statele
membre 61. Curtea a semnalat absența unor indicatori comuni pentru perioada
2007-2013 62. Pentru perioada 2014-2020, cadrul legislativ a introdus o serie de
indicatori de realizare comuni pentru toate cele trei fonduri care constituie politica de
coeziune (FEDR, Fondul de coeziune și FSE), precum și indicatori de rezultat comuni
pentru FSE. Această modificare a constituit un pas important în direcția corectă, însă
unele elemente de concepție ale sistemului de indicatori comuni riscă să submineze
utilitatea și relevanța acestora și, în consecință, capacitatea Comisiei de a agrega
informații legate de performanță 63, cum ar fi:
o

statele membre nu sunt obligate în mod sistematic să includă indicatorii comuni
în programele lor. Cu toate acestea, rapoartele Comisiei cu privire la performanță
se bazează pe acești indicatori comuni (de exemplu, planurile de gestiune și
rapoartele anuale de activitate ale Comisiei pentru fondurile din domeniul
coeziunii se bazează în mod exclusiv pe indicatorii comuni). Prin urmare, există
riscul ca utilizarea neuniformă a indicatorilor comuni să aibă un efect negativ
important asupra calității rapoartelor Comisiei 64.

o

fiecare fond al politicii de coeziune dispune de indicatori de realizare comuni.
Fondul de coeziune și FEDR nu dispun însă de indicatori de rezultat comuni. Prin
urmare, Comisiei îi va fi dificil să reunească informații cu privire la rezultatele
acestor fonduri 65. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus, pentru prima
dată, un set de indicatori de rezultat comuni pentru fiecare fond 66.

4.
Informațiile privind performanța transmise Comisiei de statele membre ar
trebui să fie limitate la strictul necesar

49 Informațiile privind performanța ar trebui să fie generate doar dacă sunt

folosite 67, de exemplu pentru a lua măsuri corective și a sprijini procesul de planificare
strategică la nivelul UE. Pentru perioada 2014-2020, statele membre au definit
aproximativ 9 000 de indicatori diferiți pentru a măsura performanța cheltuielilor
aferente politicii de coeziune. Curtea a arătat că majoritatea acestor indicatori sunt
specifici unui anumit program și că, prin urmare, Comisia nu va putea agrega și utiliza
aceste date într-o manieră relevantă la un nivel mai înalt, adică la nivelul UE. În plus,
statele membre trebuie să colecteze toate informațiile și să le raporteze la timp.
Potrivit Comisiei, acest cadru de monitorizare constituie un factor major care
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contribuie la costurile administrative ale autorităților și la sarcina administrativă care
revine beneficiarilor. Acest număr de indicatori era excesiv și conducea la
o supraîncărcare cu date 68. Statele membre pot considera că indicatorii specifici
programelor sunt utili pentru gestionarea propriilor programe. Propunerea de
regulament pentru perioada 2021-2027 le oferă statelor membre posibilitatea de
a utiliza în continuare indicatori specifici programelor, menținându-se riscul de
supraîncărcare cu date 69.
6

Sunt instituite mecanisme de stimulare
a performanței

2007-2013

2014-2020 2021-2027

50 Este important să se instituie mecanisme de stimulare, concepute pentru a corela

performanța cu finanțarea din partea UE. Perioada 2014-2020 a introdus recompense
financiare și sancțiuni, concepute pentru a stimula o mai bună performanță.
o

Condiționalitățile ex ante prevedeau obligația unui stat membru de a îndeplini
condiții de reglementare, instituționale și strategice înainte de lansarea punerii în
aplicare a programului sau cel mai târziu până la sfârșitul anului 2016. Comisia
poate proceda la o suspendare integrală sau parțială a plăților intermediare dacă
statele membre nu reușesc să îndeplinească condiționalitățile ex ante aplicabile.
Acest mecanism este consolidat în propunerea Comisiei pentru perioada
2021-2027 privind condițiile favorizante.

o

O rezervă de performanță obligatorie, care condiționează o proporție de 6 % din
alocarea către un stat membru de atingerea anumitor valori intermediare, este
specificată în programul relevant. De asemenea, Comisia este competentă să
aplice sancțiuni financiare dacă valorile intermediare și valorile-țintă nu sunt
atinse 70. Comisia propune eliminarea rezervei de performanță în perioada
2021-2027. Aceasta intenționează să țină cont de performanță – printre alte
considerații – prin introducerea evaluării la jumătatea perioadei pentru fiecare
program în 2025, corelată cu reprogramarea fondurilor.

o

Procesul bugetar bazat în mod direct pe performanță corelează plățile cu
obținerea rezultatelor. Pentru perioada 2014-2020, Comisia a introdus planurile
comune de acțiune, un tip de finanțare care nu are legătură cu costurile
operațiunilor în cauză, ci se bazează pe îndeplinirea unor condiții legate de
progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor. În 2018, Regulamentul
financiar a fost revizuit și a introdus o nouă formă de finanțare: finanțarea
nelegată de costuri (plata s-ar baza pe îndeplinirea condițiilor sau pe obținerea
rezultatelor). Această nouă formă de finanțare este inclusă și în propunerile
Comisiei pentru perioada 2021-2027.
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51 În practică, Curtea a constatat existența unor deficiențe în ceea ce privește unele
aspecte legate de concepția și de punerea în aplicare a acestor mecanisme.
Deficiențele în cauză limitează efectul stimulativ al mecanismelor respective.
1.

Mecanismele de stimulare ar trebui să acopere rezultatele

52 Pentru a stimula performanța, este esențial ca mecanismele de stimulare

instituite să acopere obținerea rezultatelor. Metoda de alocare a rezervei de
performanță nu a fost concepută pentru a se axa pe rezultate, ci mai degrabă pe
realizări și pe resurse 71. Atunci când a examinat punerea în aplicare a rezervei de
performanță, Curtea a constatat că aproape toți indicatorii utilizați pentru alocarea
rezervei aveau legătură fie cu realizările, fie cu resursele, și că utilizarea indicatorilor de
rezultat era marginală 72.

53 În ceea ce privește noua formă de finanțare bazată pe rezultate, preconizată

pentru perioada 2021-2027, în cele din urmă succesul propunerii va depinde în mod
semnificativ de capacitatea Comisiei și a statelor membre de a evita tendința de
revenire la plățile bazate pe resurse și pe realizări și de a se asigura că tipurile de
condiții care trebuie să fie îndeplinite pentru a da dreptul la plată sunt legate de
considerații care privesc în mod concret performanța 73. Aceeași considerație se aplică
în cazul evaluării la jumătatea perioadei, propusă pentru perioada 2021-2027 74.
2.
Mecanismele de stimulare ar trebui să fie aplicate și să conducă la beneficii
sau la sancțiuni financiare reale

54 Pentru a fi credibile, este important ca mecanismele de stimulare să fie aplicate și
să conducă la beneficii sau la sancțiuni financiare reale. Acest lucru nu se întâmplă
întotdeauna nici la nivel de program, nici la nivel de proiect. În general, atingerea
obiectivelor de performanță – rezultatele – nu are niciun impact asupra nivelului
finanțării:
o

La nivel de program, Comisia a decis să nu impună nicio suspendare a plăților
pentru programe, în pofida faptului că numeroase condiționalități ex ante nu
fuseseră îndeplinite 75. În acest context, Banca Mondială a remarcat că
„amenințarea” cu retragerea finanțării s-a dovedit a fi greu de pus în aplicare, din
motive politice 76.

o

Efectul stimulativ al rezervei de performanță a fost diminuat de faptul că, dacă
sunt ratate obiective intermediare relevante, fondurile aferente rezervei de
performanță nu sunt pierdute de statul membru în cauză, ci pot fi realocate în
altă parte 77.
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o

În plus, la finalul unei perioade de programare, plata de către Comisie a unui sold
final către un stat membru în cadrul procesului de închidere a programului nu are
legătură directă cu atingerea valorilor-țintă 78.

55 Până în mai 2018, niciun stat membru nu folosise posibilitatea de a utiliza

planurile comune de acțiune comune, unul dintre cele trei mecanisme principale
menite să stimuleze performanța 79. În urma unei cereri de propuneri, Comisia
a atribuit, în ianuarie 2019, în cadrul FSE, două planuri comune de acțiune pilot care
vor fi puse în aplicare în Țările de Jos și în Portugalia.

56 La nivel de proiect, atingerea obiectivelor de performanță are un impact asupra
nivelului finanțării din partea UE doar în foarte puține situații.

Raportul anual pe 2014
Într-un caz, acordul de grant pentru un proiect FEDR în România prevedea că
beneficiarul trebuia să ramburseze o parte din grantul primit dacă indicatorii de
rezultat definiți în acordul de grant nu erau îndepliniți la finalizarea proiectului.
Totuși, deși indicatorii de rezultat nu au fost îndepliniți integral, beneficiarul nu
a fost afectat în niciun fel din punctul de vedere al finanțării primite 80.

3 – Principiile care guvernează punerea în aplicare

57 În general, punerea în aplicare a programelor de către statele membre și de către

regiunile acestora începe de îndată ce documentele strategice și programele au fost
adoptate de Comisie. Ea este organizată de „autoritățile de management” din fiecare
țară și/sau regiune și constă în selecția și punerea în aplicare a proiectelor care, în
teorie, ar trebui să contribuie la obiectivele programului, asigurând oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic. Rolul Comisiei în timpul etapei de punere
în aplicare este relativ limitat. Pentru această etapă există trei principii directoare, care
se referă la efectuarea cheltuielilor în timp util, la selecția și punerea în aplicare
a proiectelor și la revizuirea programelor.
7

Statele membre își cheltuiesc în timp
util fondurile aferente politicii de
coeziune

2007-2013

2014-2020 2021-2027

58 Statele membre ar trebui să evite situațiile în care trebuie să cheltuiască o parte

semnificativă a fondurilor aferente politicii de coeziune la finalul perioadei de
programare, întrucât presiunea de a cheltui fondurile poate conduce la o insuficientă
luare în considerare a avantajului economic al ofertelor 81. Auditurile Curții arată că
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întârzierile în punerea în aplicare comportă riscuri pentru atingerea obiectivelor
programelor și pot conduce la selecția unor proiecte de calitate inferioară la finalul
perioadei de programare. În perioada de programare 2007-2013, fondurile au fost
cheltuite într-un ritm lent 82, iar în perioada 2014-2020, într-un ritm și mai lent. Potrivit
unei estimări a Comisiei, până în aprilie 2019, al șaselea an al CFM actual, statele
membre cheltuiseră 27 % din finanțarea UE pe care o aveau la dispoziție. Deși nu
garantează o punere în aplicare cu o mai bună respectare a termenelor, măsurile de
simplificare propuse de Comisie pentru perioada 2021-2027 pot conduce la o punere
în aplicare mai rapidă a programelor în statele membre.
1.
Punerea în aplicare a programelor ar trebui să înceapă cât mai devreme
posibil în cursul unei perioade de programare

59 Adoptarea cadrului legislativ reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru

elaborarea programelor, deoarece conferă statelor membre securitate juridică cu
privire la faptul că planurile lor de cheltuieli și obiectivele stabilite în programe sunt în
concordanță cu obiectivele UE. La rândul său, adoptarea programelor de către Comisie
marchează începerea plăților din bugetul UE către programele respective 83.

60 Pentru ambele perioade de programare 2007-2013 și 2014-2020, adoptarea

tardivă a cadrului legislativ a contribuit la adoptarea tardivă a programelor 84. În plus,
pentru perioada 2014-2020, Curtea a constatat că existau probleme de calitate în
variantele inițiale ale documentelor de programare transmise de statele membre 85.
Pentru perioada 2014-2020, pachetul legislativ pentru politica de coeziune a fost
adoptat în decembrie 2013, cu numai două săptămâni înainte de începerea perioadei
de programare și cu cinci luni mai târziu decât pachetul echivalent pentru perioada
precedentă 86. Până în decembrie 2014, adică la un an de la începerea perioadei de
programare 2014-2020, fuseseră adoptate doar 64 % dintre programele din cadrul
obiectivului „Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă”. Acest lucru
a avut un efect negativ inevitabil asupra execuției fondurilor alocate și explică nivelul
scăzut al plăților în primii ani 87. Pentru a soluționa problema adoptării tardive
a cadrului legislativ, Comisia a încurajat un acord politic timpuriu privind CFM post2020 și a adoptat propunerile sale privind perioada post-2020 în mai și în iunie 2018,
cu 30 de luni înainte de începerea noii perioade de programare, în conformitate cu
termenele propuse de Curte în unul dintre rapoartele sale speciale 88.

61 Termenele pentru transmiterea acordurilor de parteneriat și a programelor au

fost incluse pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020. Nu există însă astfel de
termene în propunerea pentru perioada 2021-2027 89. Pe de altă parte, aceste
propuneri includ o serie de măsuri de simplificare ce ar putea contribui la punerea în
aplicare în timp util, cum ar fi un proces mai simplu de „desemnare” și includerea de
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modele pentru documentele de programare 90. Aceste măsuri nu pot însă garanta ele
însele adoptarea în timp util a programelor în cazul în care se înregistrează întârzieri în
adoptarea pachetului legislativ.
2.

Ar trebui evitate întârzierile în punerea în aplicare a proiectelor

62 Statele membre au responsabilitatea de a pune în aplicare în timp util proiectele

din domeniul coeziunii. De-a lungul timpului, Curtea a raportat în repetate rânduri
întârzieri în punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate de UE și a precizat cauzele
acestora 91. Astfel de întârzieri pot pune în pericol și atingerea obiectivelor/valorilorțintă la nivelul programelor 92. Acest lucru se întâmplă mai ales în statele membre în
care fondurile UE reprezintă o parte semnificativă a investițiilor publice.

3.
Suprapunerea perioadelor de eligibilitate ar trebui evitată pe cât posibil, iar
procedura de închidere ar trebui finalizată imediat după încheierea perioadei de
eligibilitate

63 O altă explicație pentru debutul lent al efectuării cheltuielilor este faptul că, la

jumătatea perioadei de programare, statele membre încă pot utiliza fonduri din
perioada anterioară 93. Suprapunerea acestor perioade de eligibilitate înseamnă că
statele membre pot cheltui în continuare, după încheierea perioadei de programare,
timp de doi ani pentru perioada 2007-2013 și timp de trei ani pentru perioada
2014-2020 94. Pentru perioada 2021-2027, propunerea este să se revină la termenul de
doi ani. Curtea a salutat această măsură considerând-o un prim pas în direcția corectă,
în vederea alinierii, pe cât posibil, a eligibilității cu perioada de programare 95. După
încheierea acestei perioade de eligibilitate, procesul de închidere – în cursul căruia
statele membre elaborează și transmit Comisiei documentele lor de închidere, iar
Comisia le evaluează – mai adaugă încă cel puțin doi ani.

64 Punerea în aplicare în timp util a programelor depinde de disponibilitatea

resurselor umane. Perioadele extinse de eligibilitate și procesul de închidere blochează
aceste resurse 96, descurajând lansarea programelor aferente următoarei perioade de
programare și afectând astfel punerea lor în aplicare în timp util 97.
8

În procesul de selecție și de punere în
aplicare a proiectelor, se adoptă
o abordare bazată pe performanță

2007-2013

2014-2020 2021-2027

65 Pentru ca o politică să fie eficace, nu este important doar să fie stabilită o logică

de intervenție clară în etapa de programare (a se vedea principiul director nr. 3). Este
esențială adoptarea unei abordări orientate către rezultate pe tot parcursul etapei de
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selecție a proiectelor și în timpul punerii lor în aplicare, întrucât factorii care vor
determina eficacitatea politicii sunt calitatea proiectelor finanțate și valoarea lor
adăugată în ceea ce privește rezultatele concrete obținute 98. În general, cadrul
legislativ a asigurat o mai bună luare în considerare a rezultatelor în timpul selecției și
al punerii în aplicare a proiectelor începând cu perioada 2014-2020, însă punerea în
aplicare efectivă a normelor constituie în continuare o provocare. Parlamentul
European a subliniat că sunt necesare mai multe eforturi în timpul etapei de punere în
aplicare a programelor pentru a se garanta faptul că se pune accentul necesar pe
obținerea de rezultate 99.
1.
Este necesară o abordare orientată către rezultate în procesul de selecție
a proiectelor

66 Principalele elemente pentru o abordare axată pe rezultate sunt următoarele:
o

Procesul de selecție ar trebui să asigure faptul că proiectele selectate sunt
conforme cu programul și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor
specifice ale acestuia. Curtea a stabilit că, pentru programele vizitate în contextul
auditului său recent privind selecția proiectelor, acest principiu a fost respectat
pentru perioada 2014-2020 100.

o

Criteriile pentru selecția proiectelor ar trebui să le impună beneficiarilor să
definească cel puțin un indicator autentic de rezultat care să corespundă
obiectivelor programului. În cadrul aceluiași audit, Curtea a constatat că, pentru
perioada 2014-2020, criteriile nu țineau cont de rezultate în mod suficient, ci se
axau în principal pe realizări și pe cheltuieli 101.

o

Proiectele candidate la finanțare ar trebui să fie evaluate și clasificate. În cadrul
aceluiași audit, Curtea a constatat că, pentru perioada 2014-2020, proiectele erau
în general aprobate potrivit principiului „primul sosit, primul servit”, astfel încât
este posibil ca finanțarea să nu fi fost alocată celor mai bune proiecte 102.

o

Sfera de aplicare a proiectelor selectate ar trebui să fie justificată în mod clar de
nevoi, iar acestea ar trebui să fie cele mai relevante pentru obiectivele
programului. În multe dintre auditurile sale, Curtea a depistat probleme în ceea ce
privește sfera de aplicare a proiectelor selectate pentru finanțare. Uneori, acest
lucru se datorează unei logici de intervenție deficitare (analiza nevoilor) în etapa
de programare (a se vedea principiul director nr. 3). Totuși, chiar și atunci când
logica de intervenție este clară, proceduri de selecție deficitare pot conduce la
situații în care se acordă finanțare unor proiecte neadecvate 103.
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67 Proiectul de RDC pentru perioada 2021-2027 propune conferirea unor

competențe suplimentare Comisiei în ceea ce privește aprobarea criteriilor de selecție
și introduce cerințe suplimentare pentru autoritățile de management în ceea ce
privește selecția proiectelor. Acest lucru are potențialul de a spori orientarea către
rezultate a procesului de selecție a proiectelor și eficacitatea proiectelor selectate din
punctul de vedere al costurilor 104.
2.

În contracte/acordurile de grant ar trebui introduși indicatori de performanță

68 În contracte și/sau în acordurile de grant ar trebui să fie introduși indicatori de

performanță cu valori-țintă, astfel încât să se poată cuantifica în ce măsură sunt
îndeplinite obiectivele programului 105.

69 La nivel de proiect, pentru cele trei perioade analizate, legislația nu a prevăzut în

mod explicit includerea unor indicatori de performanță în acordurile de grant. Prin
urmare, Curtea a constatat că este dificil să se monitorizeze în ce măsură proiectele
FEDR pentru perioada 2014-2020 contribuie la atingerea obiectivelor programului 106.
Această problemă se pune și în cazul FSE, întrucât multe dintre acordurile de grant nu
cuprind indicatori de rezultat cuantificați 107.

3.
Punerea în aplicare a proiectelor ar trebui să fie eficace din punctul de vedere
al costurilor

70 Atât legislația pentru perioada 2007-2013, cât și cea pentru perioada 2014-2020

au inclus o serie de măsuri menite să asigure punerea în aplicare a proiectelor
selectate într-o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor (un raport optim
între resursele angajate și rezultatele obținute): cerința de a efectua o analiză costbeneficiu pentru proiectele majore; o plafonare a finanțării pentru proiectele
generatoare de venituri; și nevoia de a aplica procedurile de achiziții publice. Cadrul
legislativ propus pentru perioada 2021-2027 menține obligația de a aplica legislația
privind achizițiile publice, dar elimină celelalte cerințe, fapt care, în opinia Curții,
prezintă un risc pentru buna gestiune financiară 108.

71 Curtea a identificat frecvent probleme în ceea ce privește eficacitatea din punctul

de vedere al costurilor în proiectele finanțate din fondurile de coeziune.
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Raportul special privind investițiile în eficiența energetică
Curtea a constatat că eficacitatea din punctul de vedere al costurilor nu reprezenta
un factor decisiv atunci când statele membre alocau fonduri pentru măsuri și
proiecte concrete de eficiență energetică 109.
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Programele sunt revizuite în funcție de
considerații legate de performanță,
inclusiv de rezultate
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2014-2020 2021-2027

72 În timpul punerii în aplicare a programelor se poate realiza reprogramarea

fondurilor (transferul de fonduri între programe și între priorități, modificarea ratelor
de cofinanțare sau divizarea contribuției naționale între sectorul public și cel privat),
ceea ce le permite statelor membre să își realinieze operațiunile pentru a ține cont de
circumstanțele modificate. Statele membre pot reprograma finanțarea printr-o
propunere de modificare a programelor relevante, care trebuie să fie aprobată de
Comisie. Pentru a menține logica de intervenție stabilită pentru programe, acestea ar
trebui să fie revizuite în funcție de considerații legate de performanță, inclusiv de
rezultate 110.

73 Condițiile pentru astfel de revizuiri au oferit statelor membre o marjă de manevră
considerabilă pentru perioada 2007-2013 111. Curtea a constatat că, în această
perioadă, modificările aduse programelor nu au fost întotdeauna determinate de
considerații legate de performanță, ci scopul lor era, în principal, acela de a rezolva
dificultățile întâmpinate în cheltuirea tuturor fondurilor UE disponibile.

74 Cadrul legislativ a fost consolidat în perioada 2014-2020, prin introducerea

obligației de a justifica modificările propuse în ceea ce privește programele și de
a evalua impactul așteptat al acestora asupra atingerii obiectivelor Strategiei
Europa 2020 și ale programelor 112, precum și prin introducerea de norme privind
modificările indicatorilor rezervei de performanță 113. Cu toate acestea, în propunerile
pentru perioada 2021-2027, deși în continuare modificările aduse programelor trebuie
să fie justificate, iar statele membre trebuie să evalueze impactul preconizat al
acestora în raport cu obiectivele programului, au fost eliminate restricțiile în ceea ce
privește indicatorii. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus un exercițiu
obligatoriu de evaluare la jumătatea perioadei, în vederea modificării tuturor
programelor în 2025, astfel încât să fie stabilite alocările pentru ultimii 2 ani. Curtea
a constatat însă că nu este clar în ce mod va fi evaluată performanța 114. În plus,
introducerea posibilității de a transfera până la 5 % din fonduri prin intermediul unei
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modificări aduse programului fără aprobarea Comisiei 115 crește de asemenea riscul
efectuării de modificări fără a se lua deloc în considerare rezultatele 116.
1.

Revizuirile programelor ar trebui să includă considerații cu privire la rezultate

75 Curtea a constatat că revizuirile programelor nu includeau întotdeauna

considerații cu privire la rezultate.

Raportul special privind sprijinul acordat de Comisie în contextul
echipelor de acțiune pentru tineri
În ceea ce privește perioada 2007-2013, Curtea a constatat că evaluarea Comisiei
privind modificările programelor propuse de statele membre s-a axat în principal pe
aspectele bugetare ale exercițiului de reprogramare, mai degrabă decât pe utilizarea
optimă a fondurilor din FSE 117.
2.
Valorile-țintă nu ar trebui să fie revizuite fără justificare, ci ar trebui să
reflecte nivelul de finanțare

76 Curtea consideră că valorile de referință și valorile-țintă pentru indicatorii de

performanță ar trebui să fie stabilite la nivelul corect încă de la început 118 și să fie
adaptate doar în circumstanțe excepționale (factori externi și modificări ale bugetului).
Revizuirile nejustificate și frecvente ale valorilor-țintă subminează orientarea către
performanță în cadrul politicii de coeziune.

77 Curtea a identificat mai multe cazuri în care valorile-țintă au fost revizuite în mod

frecvent și nejustificat.

Raportul special privind sprijinul acordat de FEDR pentru
întreprinderile mici și mijlocii în domeniul comerțului electronic
Pentru perioada 2007-2013, Curtea a raportat că măsurarea pertinentă
a progreselor obținute a fost uneori pusă în pericol de faptul că indicatorii și valorilețintă au fost revizuite, adesea spre sfârșitul perioadei de programare, fără să existe
întotdeauna o justificare adecvată pentru modificările aduse 119.

78 În cazul în care sunt justificate modificări semnificative ale finanțării, obiectivele

programului ar trebui revizuite. În caz contrar, evaluarea eficacității unui program ar
putea fi îngreunată 120. Curtea a constatat că modificările semnificative la nivelul
finanțării nu se reflectau în mod coerent în valorile-țintă.
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Raportul special privind obiectivele UE în materie de educație în cadrul
politicii de coeziune
Curtea a constatat că, în cazul a două programe din Italia, alocările financiare pentru
educație au fost reduse cu 8 % și, respectiv, cu 10 % din bugetul inițial, fără a se
modifica indicatorii și valorile-țintă ale acestora și fără a se oferi o justificare
adecvată 121.

4 – Principiile care guvernează monitorizarea și raportarea

79 Atât Comisia, cât și statele membre au responsabilități în ceea ce privește

monitorizarea programelor. La nivelul statelor membre, autoritățile de management
monitorizează punerea în aplicare a programelor, reunesc informațiile de monitorizare
și, începând cu perioada 2014-2020, confirmă Comisiei fiabilitatea datelor privind
performanța. Raportarea este strâns legată de monitorizare și este unul dintre
principalele elemente menite să asigure răspunderea. Pe tot parcursul perioadelor de
programare, statele membre transmit Comisiei rapoarte care sunt apoi folosite de
Comisie drept bază pentru rapoarte strategice publicate (de exemplu, raportul anual
de sinteză, rapoartele anuale de activitate). Pentru această etapă există trei principii,
privind furnizarea în timp util a datelor privind performanța, răspunderea și utilizarea
informațiilor referitoare la performanță.
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80 Orice sistem eficace de gestiune a performanței are la bază date de bună calitate

și disponibile în timp util cu privire la performanță. Datele de bună calitate privind
performanța sunt esențiale pe tot parcursul ciclului de gestionare a politicii pentru
evaluarea realizărilor și pentru a se stabili dacă sunt necesare acțiuni corective 122.
Acțiunile corective includ pregătirea legislației ulterioare – și, în mod special pentru
perioada 2014-2020, realizarea unei evaluări semnificative a performanței 123 (a se
vedea principiul director nr. 6). Acest aspect va deveni și mai important în contextul
extinderii sferei de aplicare, pentru a corela plățile în mod direct cu performanța.

81 Cadrul legislativ a fost consolidat pentru perioada 2014-2020 în raport cu

perioada 2007-2013, de exemplu prin introducerea schimbului electronic obligatoriu
de informații privind performanța între beneficiari, autoritățile statelor membre și
Comisie și prin măsuri de protejare a calității datelor la nivelul statelor membre.
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Propunerile pentru perioada 2021-2027 mențin aceste dispoziții și, de asemenea,
prevăd obligația statelor membre de a transmite date privind performanța la fiecare
două luni, măsură care ar trebui să îmbunătățească punctualitatea datelor.

82 În cadrul auditurilor sale, Curtea a constatat în mod frecvent deficiențe în ceea ce

privește fiabilitatea, exhaustivitatea sau punctualitatea informațiilor prezentate de
statele membre (unde sunt generate majoritatea datelor) către Comisie. Propunerile
pentru perioada 2021-2027 prevăd că statele membre sunt responsabile pentru
calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare și pentru datele privind indicatorii 124.
Curtea consideră însă în continuare că propunerile nu precizează suficient de clar cine
este responsabil de controlul calității datelor, în special în ceea ce privește rolul
Comitetului de monitorizare și al Comisiei 125.

1.
Sistemele de monitorizare produc date de bună calitate și disponibile în timp
util cu privire la performanță

83 Pentru toate cele trei perioade, autoritățile de management au obligația legală de
a institui un sistem care să permită înregistrarea și stocarea datelor privind
performanța într-o formă computerizată. În perioada 2014-2020 s-a înregistrat
o îmbunătățire semnificativă a dispozițiilor care contribuie la producerea de date de
bună calitate privind performanța în cadrul sistemelor de monitorizare:
o

statele membre ar putea face schimb de informații cu beneficiarii prin mijloace
electronice („e-coeziune”). Acest aspect este obligatoriu în propunerea pentru
perioada 2021-2027.

o

Comisia a instituit un sistem care le permite autorităților de management să
transmită datele privind performanța către Comisie prin mijloace electronice și
într-o formă structurată (menținut pentru perioada 2021-2027).

o

dispozițiile privind colectarea și prelucrarea datelor în raport cu indicatorii de
rezultat au fost incluse în contextul condiționalităților ex ante. Se propune
eliminarea acestora pentru perioada 2021-2027.

84 Propunerile pentru perioada 2021-2027 prevăd obligația statelor membre de

a transmite date privind performanța la fiecare două luni, ceea ce ar trebui să
îmbunătățească punctualitatea datelor.

85 În pofida acestor măsuri, deficiențele în ceea ce privește calitatea datelor

reprezintă unul dintre cele mai frecvente aspecte constatate în cadrul auditurilor
Curții.
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Raportul special privind șomajul în rândul tinerilor
Toate statele membre vizitate dispuneau doar de informații limitate privind tipul de
asistență de care beneficiaseră tinerii NEET înainte de lansarea Garanției pentru
tineret, numărul de oferte/servicii propuse acestora și costurile aferente. De
asemenea, Curtea a constatat o serie de inconsecvențe și de probleme legate de
fiabilitatea datelor raportate de statele membre, care afectează comparabilitatea.
Probleme, inclusiv legate de exhaustivitatea datelor, au fost identificate în statele
membre în care existau mai mulți furnizori de servicii în cadrul Garanției pentru
tineret și în care nu exista un sistem unic de raportare armonizat 126.
2.
Calitatea acestor date ar trebui să fie protejată de Comisie și de statele
membre

86 Atât pentru perioada 2007-2013, cât și pentru perioada 2014-2020, statele

membre aveau responsabilitatea de a institui sisteme de monitorizare și raportare și
de a asigura fiabilitatea acestora. Aceste sisteme sunt auditate de autoritățile de audit
(procesul de „desemnare”) înainte să înceapă punerea în aplicare a programului. Prin
auditurile sale, Comisia ar trebui să verifice fiabilitatea datelor furnizate de statele
membre. Atât Comisia, cât și autoritățile de audit ar trebui să verifice și soliditatea
sistemelor de înregistrare a datelor privind punerea în aplicare furnizate de către
statele membre prin activitatea lor de auditare a sistemelor 127.

87 Perioada 2014-2020 a consolidat responsabilitățile în ceea ce privește protejarea
calității datelor în statele membre. Autoritățile de management trebuie să confirme
Comisiei fiabilitatea datelor privind performanța în declarațiile lor de management.
Apoi, autoritățile de audit confirmă această evaluare în opiniile lor de audit. De
asemenea, Comisia poate suspenda plățile în cazul unei deficiențe grave în ceea ce
privește calitatea și fiabilitatea sistemelor de monitorizare sau a datelor privind
performanța. Până în aprilie 2019, Comisia inițiase două dintre aceste proceduri de
suspendare a plăților.

88 În cadrul mai multor audituri ale Curții s-au constatat deficiențe specifice în ceea

ce privește măsurile de protejare a calității datelor atât la nivelul statelor membre, cât
și la nivelul Comisiei.
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Raportul special privind sprijinul acordat de FEDR pentru
întreprinderile mici și mijlocii în domeniul comerțului electronic
În două dintre statele membre selectate, autoritățile de management nu efectuaseră
verificările necesare în ceea ce privește fiabilitatea datelor introduse în sistem 128.

Raportul special privind selecția și monitorizarea proiectelor
desfășurate în cadrul FEDR și al FSE în perioada 2014-2020
Curtea a constatat că, în perioada 2014-2020, auditurile Comisiei și ale autorității de
audit cu privire la sistemele de monitorizare și la fiabilitatea și disponibilitatea
datelor nu au început, în cea mai mare parte, până în 2017, limitând astfel
asigurarea obținută. Curtea a constatat că, întrucât examinarea performanței va
avea loc în 2019, există riscul ca orice măsuri corective să nu poată fi finalizate la
timp și ca examinarea performanței să nu se bazeze pe informații corecte 129.

89 În 2013, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a identificat probleme și în legătură

cu mecanismele existente de asigurare a calității datelor privind performanța aferente
perioadei 2007-2013. Serviciul de Audit Intern a recomandat ca DG REGIO/EMPL să
elaboreze o strategie de îmbunătățire a fiabilității informațiilor privind performanța
furnizate de statele membre. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Audit Intern,
recomandarea a fost pusă în aplicare în 2016.

90 Curtea consideră că propunerea de regulament pentru perioada 2021-2027 nu

precizează încă suficient de clar cine este responsabil pentru protejarea calității
datelor. Deși, potrivit acestei propuneri, Comitetul de monitorizare ar trebui să
supravegheze punerea în aplicare a programelor, precum și să examineze și să aprobe
rapoartele anuale și finale de performanță transmise Comisiei, acest lucru nu se
întâmplă și în cazul datelor privind performanța. Totodată, Curtea a constatat că
propunerea de RDC nu conține dispoziții privind rolul Comisiei în verificarea calității
datelor care îi sunt transmise 130.
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Există o răspundere clară în ceea ce
privește performanța

2007-2013

2014-2020 2021-2027

91 Răspunderea publică pentru obținerea de rezultate cu finanțare din partea UE

asigură o legătură importantă între UE și cetățenii săi. În general, normele care
reglementează răspunderea în ceea ce privește caracterul legal și regulat nu au fost
extinse și la performanță. Răspunderea depinde de disponibilitatea unor date și
rapoarte de bună calitate cu privire la atingerea obiectivelor, dar, de multe ori, acestea
nu sunt disponibile.

41
1.
Rapoartele ar trebui să ofere o imagine corectă și fidelă a performanței și să
fie disponibile public

92 Rezultatele intervențiilor UE trebuie să fie raportate în mod coerent. Este

deosebit de important ca rezultatele raportate să fie fiabile și conforme cu
obiectivele 131. Problemele identificate în ceea ce privește existența și fiabilitatea
datelor (a se vedea principiile directoare nr. 5, 8 și 10), împreună cu problemele legate
de transpunerea obiectivelor strategice în obiective operaționale pentru manageri
(a se vedea principiul director nr. 1), limitează capacitatea Comisiei de a raporta cu
privire la performanță față de aceste obiective de nivel înalt 132.

93 Rapoartele UE privind performanța ar trebui să reflecte în mod corect și fidel

realizările obținute 133. Raportarea Comisiei cu privire la performanță nu este suficient
de echilibrată, întrucât furnizează informații limitate cu privire la provocări și la
eșecuri 134. De asemenea, aceasta nu recunoaște limitările inerente faptului că trebuie
să se bazeze pe date primite de la statele membre, care ar putea fi inexacte sau
nefiabile 135.

94 Disponibilitatea publică a informațiilor privind performanța este un aspect

important al răspunderii 136. Începând din 2014, progresele înregistrate în raport cu toți
indicatorii comuni în domeniul coeziunii, astfel cum au fost raportate de autoritățile de
management, sunt disponibile public pe platforma Comisiei cu date deschise privind
coeziunea. Curtea consideră însă că, din punctul de vedere al propunerilor pentru
perioada 2021-2027, renunțarea la rapoartele anuale de punere în aplicare ale statelor
membre 137 și la rapoartele strategice ale Comisiei către autoritățile responsabile de
descărcarea de gestiune, referitoare la măsura în care fondurile ating obiectivele
strategice, constituie un pas înapoi 138.
2.
Entitățile responsabile pentru punerea în aplicare a bugetului UE ar trebui să
își asume răspunderea pentru buna gestiune financiară a bugetului UE

95 Existența unor date și rapoarte de bună calitate privind măsura în care obiectivele
au fost îndeplinite și rezultatele au fost atinse ar trebui să permită entităților
responsabile de execuția bugetului UE să își asume răspunderea pentru buna gestiune
financiară, după cum se prevede în regulamentul financiar 139.

96 În contextul programelor pentru perioada 2007-2013, Curtea și-a exprimat

regretul că procesul de închidere nu include acceptarea de către Comisie a aspectelor
legate de performanță, precum rezultatele obținute, și, de asemenea, că Comisia nu
raportează autorității bugetare cu privire la performanță 140.
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97 În plus, deși rapoartele anuale de activitate includ o declarație de asigurare

a directorilor generali cu privire la faptul că, printre altele, resursele alocate
activităților descrise în raport au fost utilizate în scopul preconizat și în conformitate cu
principiile bunei gestiuni financiare, în practică, asigurarea furnizată exclude în mod
explicit aspectele legate de performanță. Asigurarea și eventualele rezerve asociate
sunt limitate la aspecte legate de caracterul regulamentar și de controlul intern 141.

98 Totodată, în fiecare raport anual de activitate, directorul general declară că

informațiile din raport oferă o imagine corectă și fidelă. În anii anteriori, această
declarație nu acoperea și calitatea datelor raportate privind performanța 142.
Instrucțiunile interne ale Comisiei privind elaborarea rapoartelor anuale de activitate
pe 2018, publicate în primăvara anului 2019, prevăd acum obligația ca un membru al
personalului cu funcții superioare de conducere din cadrul direcției generale să dea
o declarație care să acopere datele privind performanța, menită să confirme declarația
directorului general. Impactul concret al acestor declarații suplimentare, care nu au
fost încă examinate de Curte, nu rezultă în mod clar din orientări.
12

Informațiile privind performanța sunt
utilizate pentru a lua măsuri de
remediere și pentru a sprijini procesul
de planificare strategică
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99 Este important ca informațiile privind performanța să fie utilizate pentru

a gestiona activități, pentru a optimiza rezultate și pentru a ajusta sistemele de
management, precum și pentru a sprijini procesul de planificare strategică 143. Acest
lucru este valabil în toate etapele ciclului de gestiune bugetară, de la alocarea
fondurilor în timpul CFM până la programare și la gestionarea efectivă a proiectelor.

100 Pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020, informațiile privind performanța

programelor (inclusiv în ceea ce privește dificultățile survenite și măsurile luate pentru
abordarea acestora) au fost trimise Comisiei de către statele membre prin intermediul
rapoartelor anuale de punere în aplicare; aceste rapoarte sunt aprobate de comitetele
de monitorizare și validate ulterior de către Comisie. În schimb, pentru perioada
2021-2027, Comisia propune să se utilizeze reuniunile anuale de examinare
a performanțelor dintre Comisie și statele membre pentru a evalua performanța
programului. Totuși, propunerea este neclară în ceea ce privește participanții,
conținutul și consecințele acestor reuniuni 144. În plus, deși datele privind performanța
vor fi transmise prin mijloace electronice de către statele membre la fiecare două luni
(a se vedea principiul director nr. 10), reuniunile de examinare a performanțelor se vor
desfășura doar o dată pe an 145.
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101 Curtea a constatat că informațiile privind performanța nu sunt suficient

utilizate, uneori pentru că nu sunt disponibile. O problemă deosebită constă în faptul
că performanța insuficientă nu conduce la sancțiuni financiare la niciunul dintre cele
trei niveluri: strategic, de program sau de proiect.
1.
Informații semnificative privind performanța ar trebui să fie disponibile
pentru un proces decizional bazat pe date concrete

102 La principiile directoare anterioare (a se vedea principiile directoare nr. 5, 8

și 10), Curtea a precizat că nu este garantată disponibilitatea unor informații
semnificative privind performanța, fapt care limitează, în sine, utilizarea acestora în
scopuri decizionale și corective. În plus, există o problemă de punctualitate inerentă în
ciclul de gestionare a programului, întrucât este necesar un anumit timp până când
rezultatele (din sistemele de monitorizare) devin disponibile și pot fi folosite în scopuri
decizionale. Această disponibilitate tardivă a rezultatelor a fost exacerbată de
întârzierile în înregistrate în lansarea programelor (a se vedea principiul director nr. 7).
Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a constatat că nu există o fază de
„încetinire” între două cicluri ale CFM și că învățămintele complete referitoare la
politici, desprinse în urma perioadei anterioare de programare, nu sunt încă
disponibile atunci când trebuie să înceapă reflecțiile privind propunerile și pozițiile
viitoare 146. Aceeași problemă există în cazul informațiilor generate de evaluările
ex post pentru o anumită perioadă de programare 147 (a se vedea principiul director
nr. 13).
2.
Atunci când există, informațiile privind performanța ar trebui să fie utilizate
pentru monitorizare și pentru a lua măsuri de remediere

103 Din punctul de vedere al procesului strategic, Curtea a arătat, la principiul

director nr. 2, că alocarea fondurilor către statele membre ar trebui să se bazeze pe
informații privind performanța anterioară. În auditurile sale, Curtea a constatat că, atât
la nivel de program, cât și la nivel de proiect, informațiile privind performanța nu erau
întotdeauna monitorizate și că, atunci când valorile-țintă nu erau atinse, nu se luau
măsuri de remediere (precum aplicarea de corecții financiare). La principiul director
nr. 6, Curtea a constatat că atingerea obiectivelor de performanță nu are, în general,
niciun impact asupra nivelului finanțării din partea UE, nici la nivel de program (de
exemplu, rezerva de performanță, închiderea), nici la nivel de proiect.

104 Curtea a identificat alte cazuri în care informațiile privind performanța nu au
fost utilizate pe deplin.
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Raportul special privind sprijinul acordat de Comisie în contextul
echipelor de acțiune pentru tineri
Curtea a constatat că, în procesele-verbale ale reuniunilor anuale de reexaminare,
observațiile Comisiei se axau mai degrabă pe execuția financiară și pe realizări decât
pe rezultatele reale. În plus, Comisia a acceptat datele prezentate de statele membre
în cadrul reuniunilor anuale de reexaminare fără a le verifica. Într-un caz, în timp ce
Comisia a raportat că fuseseră deja atinse valorile-țintă pentru trei măsuri,
recalculările Curții au arătat că, de fapt, se atinsese doar 72 % din valoarea-țintă 148.

Raportul special privind banda largă în statele membre ale UE
Ca exemplu de acțiuni corective necorespunzătoare, Curtea a constatat că nu toate
obiectivele statelor membre privind banda largă vor fi atinse până în 2020; cu toate
acestea, Comisia nu propusese nicio acțiune corectivă 149.

5 – Principiul care guvernează evaluarea

105 Ultima etapă a ciclului de punere în aplicare este cea de evaluare, în cadrul

căreia realizările și impactul acestora sunt evaluate în profunzime. Evaluările se pot
realiza la nivel de program (evaluare ex ante, evaluări în timpul perioadei, precum
evaluările la jumătatea perioadei 150, evaluare ex post) sau la nivel de politică (evaluare
a impactului ex ante, examinare ex post). Evaluările statelor membre se referă la
programele (sau grupurile de programe) de la nivel național sau regional, în timp ce
evaluările Comisiei vizează fondurile sau programele de la nivelul UE.
13

Evaluările efectuate la nivel de
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106 Comisia a conceput și a pus în aplicare, per ansamblu, un sistem bine organizat
de evaluări, iar sistemul său de examinare ex post se raportează bine la situația din
majoritatea statelor membre 151. În 2018, OCDE a clasificat sistemul de examinare
ex post al UE pe locul al patrulea între membrii OCDE 152.

107 Cu toate acestea, Curtea a constatat că două aspecte principale afectează
utilitatea evaluărilor:
o

evaluările nu sunt utilizate în procesul decizional – deoarece nu sunt realizate sau
nu sunt disponibile la momentul potrivit; sau, atunci când există, nu sunt folosite
suficient în procesul decizional;
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o
1.

nu se bazează pe dovezi adecvate.
Evaluările ar trebui să fie utilizate în procesul decizional

108 Uneori, nu se efectuează analize de impact și evaluări ex ante.
Opinie privind propunerea de RDC
o

La nivel de politică, începând cu anul 2002, toate propunerile legislative majore
trebuie să fie supuse unei evaluări a impactului. Spre deosebire de ceea ce s-a
întâmplat în cazul altor perioade, Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului
pentru RDC pentru perioada 2021-2027. Regulamentele specifice care există
pentru cele șapte fonduri reglementate de RDC au făcut obiectul unor evaluări
ale impactului. Aceste evaluări nu au acoperit însă o serie de aspecte
importante cu relevanță generală 153.

o

Evaluările ex ante obligatorii ale programelor de către statele membre au
contribuit la asigurarea unei logici de intervenție mai solide la nivelul
programelor. Cu toate acestea, propunerile pentru perioada 2021-2027 renunță
la această dezvoltare pozitivă 154.

109 O a doua problemă este punctualitatea. Curtea a menționat deja (a se vedea

principiul director nr. 12) dificultatea legată de punctualitate, care constă în faptul că
evaluările ex post, care sunt efectuate după perioada de programare, nu pot fi
disponibile pentru a sta la baza propunerilor legislative pentru următoarea perioadă de
programare. După cum a subliniat Comisia, evaluarea pentru perioada 2007-2013
a fost finalizată în 2016, iar legislația pentru perioada 2014-2020 a fost elaborată
începând cu anul 2011. Astfel, evaluarea nu a putut fi utilizată pentru programarea
cadrului pentru perioada 2014-2020 155.

110 Cadrul legislativ pentru perioada 2014-2020 a introdus evaluarea obligatorie

a programelor (din punctul de vedere al eficacității) de către statele membre în timpul
perioadei de programare. În opinia Curții, aceste evaluări ar fi putut soluționa cel puțin
parțial această problemă de punctualitate inerentă și ar fi putut sta la baza
propunerilor legislative pentru perioada 2021-2027. Până la finalul anului 2017 nu
fusese însă finalizată nicio astfel de evaluare. Pentru perioada 2021-2027, se propune
ca și Comisia să efectueze o evaluare a fondurilor la jumătatea perioadei, care ar putea
furniza informații utile în acest context.

111 Un al treilea tip de problemă constă în faptul că evaluările nu sunt întotdeauna

utilizate. Evaluarea ex post a programelor de către statele membre a fost voluntară în
perioadele 2007-2013 și 2014-2020. Serviciul de Audit Intern a constatat deficiențe în
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ceea ce privește urmărirea evaluărilor de către statele membre (adică în ceea ce
privește modul de utilizare a acestora). De exemplu, majoritatea statelor membre din
eșantionul folosit de Serviciul de Audit Intern nu au elaborat un plan de acțiune
cuprinzător pentru a aplica recomandările din evaluare. Conform propunerii Comisiei,
acest tip de evaluare va fi obligatoriu pentru perioada 2021-2027.
2.

Evaluările ar trebui să aibă la bază dovezi utile și fiabile

112 Curtea a evidențiat deja o serie de probleme în ceea ce privește existența și

fiabilitatea datelor (a se vedea principiile directoare nr. 5, 8 și 10). Aceste probleme
afectează și evaluările.

Raportul special privind examinarea ex post a legislației UE
Curtea a constatat că, deși evaluările erau efectuate în conformitate cu cerințele
legale și cu bunele practici definite în orientările privind o mai bună reglementare,
indisponibilitatea datelor a constituit o problemă majoră, care a îngreunat
examinarea corespunzătoare, bazată pe date concrete 156.

113 În raportul său de evaluare ex post pentru perioada 2007-2013 privind

„sistemul de punere în aplicare”, Comisia a concluzionat că unul dintre principalele
motive ale subutilizării evaluărilor efectuate de statele membre în scopul învățării în
materie de politici constă în disponibilitatea limitată a datelor de monitorizare de bună
calitate și a datelor privind grupurile de comparație în scopurile evaluării ex post 157.
Propunerile Comisiei pentru perioada 2021-2027 includ obligația statelor membre de
a asigura procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru
evaluări 158.

6 – Principiul transversal
14

Ciclul activităților ține cont de criteriul
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114 Sustenabilitatea este un element-cheie pentru eficacitatea pe termen lung

a intervențiilor publice 159. Principalul element care arată că un proiect a obținut
realizări și rezultate durabile este fluxul continuu de beneficii nete după finalizarea
acestuia 160.

115 Nu toate proiectele finanțate de UE sunt sustenabile (sau sustenabilitatea

acestora nu poate fi demonstrată). Asigurarea sustenabilității și obținerea de rezultate
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durabile trebuie avute în vedere pe tot parcursul ciclului de punere în aplicare
a programelor 161.
Etapa de programare

116 Pentru asigurarea sustenabilității, este nevoie de o analiză și de o strategie în

etapa de elaborare a programului, pentru a menține o investiție specifică pe termen
lung162. Într-un audit recent, Curtea a constatat că obținerea unor rezultate durabile
din investiții productive nu era promovată în mod eficace în programele subiacente și
nici în alte documente strategice regionale relevante regional. Obținerea unor
rezultate durabile nu a reprezentat o prioritate 163.

117 Un aspect particular privind sustenabilitatea financiară se referă la tarifele

percepute pentru infrastructura cofinanțată de UE. Pentru perioada 2007-2013, Curtea
a constatat că aceste tarife nu sprijineau întotdeauna sustenabilitatea investițiilor
realizate. De exemplu, tarifele percepute pentru serviciile legate de ape uzate de la
gospodării și de la agenții industriali erau, în multe cazuri, prea scăzute pentru
a permite reînnoirea infrastructurii la sfârșitul duratei de viață economică preconizate
pentru aceasta 164. Pentru a aborda cel puțin parțial această problemă, legislația pentru
perioada 2014-2020 le impunea statelor membre să instituie pentru anumite domenii
specifice (precum sectorul apei) strategii care să prevadă o sursă sustenabilă de
finanțare pentru menținerea infrastructurii create prin proiectele cofinanțate
(condiționalitatea ex ante nr. 6.1).

118 Comisia a recunoscut că trebuie consolidată contribuția condiționalităților

ex ante la sustenabilitatea rezultatelor 165. Prin urmare, legislația propusă pentru
perioada 2021-2027 impune menținerea condițiilor favorizante pe parcursul întregii
perioade, în loc ca acestea să fie evaluate o singură dată.
Selecția proiectelor

119 Dispozițiile legislative pentru toate perioadele prevăd obligația statelor

membre de a se asigura că beneficiarii (deținătorii de proiecte) proiectelor selectate
dispun de capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a menține proiectul
după finalizarea acestuia. Cu toate acestea, în auditul său privind sprijinul oferit de UE
pentru investițiile productive în întreprinderi, Curtea a constatat că criteriile de selecție
nu reflectau în mod adecvat necesitatea ca proiectele finanțate din FEDR să obțină
rezultate durabile 166. Dispozițiile propunerii de RDC pentru perioada 2021-2027 au
devenit mai precise și prevăd obligația statelor membre de a examina în ce măsură
beneficiarii dispun de suficiente resurse pentru a acoperi costurile operaționale și de
întreținere 167.
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120 Pentru marile proiecte de investiții (de peste 50 de milioane de euro), pentru

perioadele 2007-2013 și 2014-2020, unul dintre obiectivele analizei cost-beneficiu
obligatorii a fost acela de a garanta viabilitatea financiară a investițiilor cofinanțate.
Proiectele majore care nu au fost însoțite de o bună analiză cost-beneficiu au ajuns
adesea în situații de lipsă de viabilitate financiară și/sau de subutilizare 168. Propunerea
de a renunța la proiectele majore și, în consecință, la analiza cost-beneficiu obligatorie
pentru perioada 2021-2027 sporește riscurile pentru sustenabilitate.
Etapa de punere în aplicare

121 Pentru toate cele trei perioade de programare, legislația îi obligă, în general, pe

beneficiari să mențină proiectele pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data
finalizării, pentru a evita restituirea finanțării 169. În auditul său privind sprijinul acordat
de UE pentru investițiile productive în întreprinderi, Curtea a constatat că perioada
legală de sustenabilitate a fost respectată pentru toate proiectele auditate 170.

122 Aceste dispoziții nu reflectă întotdeauna ciclul real de viață al activelor, care

poate fi mult mai lung de 5 ani. Apare astfel pericolul ca beneficiarii să poată renunța
la activ după expirarea perioadei relevante.

Raportul special privind sprijinul din FEDR pentru incubatoarele de
afaceri
Curtea a constatat că sistemele actuale permit ca o parte semnificativă a valorii
finanțării publice să fie transferată către deținătorii incubatoarelor după expirarea
perioadei de sustenabilitate 171.
Etapa de monitorizare/raportare/evaluare

123 Asigurarea sustenabilității impune monitorizarea corespunzătoare pe parcursul

întregului ciclu de viață al unui proiect și după încheierea acestuia 172. Curtea
a constatat că datele privind sustenabilitatea erau, uneori, incomplete.
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Raportul special privind sprijinul acordat de UE pentru investiții
productive în întreprinderi
Curtea a constatat că, până la finalul perioadei de sustenabilitate de 5 ani, limitările
în ceea ce privește monitorizarea informațiilor însemnau că, pentru aproape
jumătate din totalul proiectelor, nu putea fi efectuată o evaluare a sustenabilității.
Acest lucru se datora faptului că autoritățile de management nu colectaseră datele
de monitorizare necesare sau faptului că documentele relevante nu mai erau
disponibile, din cauza expirării perioadei de arhivare. În ansamblu, monitorizarea
cerințelor legale în materie de sustenabilitate, după finalizarea proiectelor, era în
continuare limitată din punctul de vedere al sferei de cuprindere și varia de la un
program la altul. În special, întrucât nu aveau obligația legală de a face în continuare
acest lucru, autoritățile de management renunțau să urmărească evoluția
proiectelor imediat după expirarea perioadei legale de sustenabilitate 173.

124 O altă dovadă a lipsei de interes față de acest aspect este faptul că Parlamentul

European a remarcat că sectorul public a manifestat doar un interes limitat față de
această problemă și, prin urmare, sunt disponibile doar date incomplete privind
sustenabilitatea rezultatelor proiectelor cofinanțate din FEDR174. În plus, Curtea nu
a identificat nicio evaluare a programelor de investiții productive care să includă
o evaluare specifică a sustenabilității rezultatelor 175.
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Observații finale
125 Intervențiile în cadrul politicii de coeziune pot nu doar să influențeze pozitiv

performanța statelor membre și a regiunilor în care sunt puse în aplicare, ci și să
genereze efecte de propagare în alte regiuni din UE. Pentru a crește și mai mult efectul
pozitiv al politicii, UE a încercat să sporească orientarea către performanță
a cheltuielilor efectuate în cadrul politicii sale de coeziune. Printre numeroasele părți
interesate diferite implicate există uneori opinii diferite sau chiar contradictorii cu
privire la modul în care acest scop poate fi atins.

126 Cadrul legislativ general al UE și normele specifice politicii de coeziune au

evoluat treptat. În prezent, acestea includ o serie de elemente esențiale necesare
pentru un sistem eficace de gestionare a performanței, deși legislația propusă pentru
perioada 2021-2027 reduce într-o anumită măsură orientarea către performanță.
Această îmbunătățire generală la nivel de concepție nu s-a reflectat însă întotdeauna în
modalitatea de punere în aplicare a politicii.

127 Principiile directoare identificate de Curte acoperă întregul ciclu de gestionare

a politicii, începând de la planificarea strategică și continuând cu punerea în aplicare
până la etapele de raportare și de evaluare. Mai important decât principiile directoare
este conceptul de valoare adăugată a UE – „valoarea pe care o acțiune finanțată de UE
o aduce în plus față de valoarea care ar fi fost altfel generată dacă statul membru ar fi
acționat singur”. Curtea a afirmat în trecut că programele de cheltuieli care nu aduc
o valoare adăugată a UE nu sunt, prin definiție, susceptibile să reprezinte o modalitate
eficace și eficientă de utilizare a banilor contribuabililor Uniunii. De asemenea, Curtea
a constatat că valoarea adăugată autentică a UE era adesea dificil de identificat, în
special în condițiile gestiunii partajate, așa cum se întâmplă în cazul politicii de
coeziune.

128 Pentru a aborda aspectele care necesită o atenție deosebită, Curtea a formulat
recomandări în rapoartele sale anterioare. Acestea au inclus:
o

necesitatea stabilirii unor priorități clare ale UE – cu valori-țintă asociate – la care
cheltuielile aferente politicii de coeziune ar trebui să contribuie, în vederea
raționalizării și simplificării cadrelor strategice cu scopul de a obține un set
coerent de obiective de nivel înalt care să fie transpuse în obiective operaționale
(principiul director nr. 1);

o

revizuirile programelor ar trebui să țină cont de considerațiile privind
performanța, inclusiv de îmbunătățirea rezultatelor (principiul director nr. 9).
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129 Curtea a arătat de asemenea că ar trebui să se finalizeze cadrul legislativ înainte

de începerea perioadei de programare, întrucât întârzierile în punerea în aplicare
afectează etapele ulterioare ale ciclului. Din cauza întârzierilor cumulate în punerea în
aplicare și a suprapunerii perioadelor de eligibilitate, nu se mai pune accentul pe
considerațiile privind performanța, ci pe cheltuirea fondurilor (a se vedea principiul
director nr. 7) și se limitează modul în care pot fi utilizate datele privind performanța în
scopul evaluării sau al planificării strategice (a se vedea principiile directoare nr. 12
și 13).
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Anexă
Anexa I Evoluția orientării către performanță în legislația aferentă politicii de coeziune
Tabelul de mai jos ilustrează, pentru fiecare principiu director, dacă criteriile care stau la baza raționamentelor Curții erau instituite în legislația
care reglementa programele de coeziune relevante. Curtea a extins majoritatea criteriilor, astfel încât acestea conțin mai multe detalii decât
sunt incluse în analiza din textul principal a fiecărui principiu director. Pentru a furniza o imagine completă, Curtea a analizat toate perioadele
de programare, de la apariția politicii de coeziune.
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19941999

20002006

20072013

20142020

20212027

Principii care guvernează planificarea strategică
1. UE a definit o viziune clară și coerentă a ceea ce dorește să obțină prin intermediul fondurilor aferente politicii de coeziune, viziune care trebuie să fie asumată și
operaționalizată
Existența unei strategii globale la nivelul UE
Transpunerea obiectivelor strategice ale UE în obiective pentru politica de coeziune
2. Alocarea finanțării către statele membre ține cont de nevoile identificate și se bazează pe informații privind performanța
Metoda de alocare este prevăzută în legislație
Alocarea se face în funcție de PIB
Alocarea se face în funcție de nevoile existente în domenii specifice
Alocarea se face pe baza informațiilor privind performanța anterioară

Principii care guvernează programarea
3. Există o logică de intervenție clară
Existența unei strategii naționale obligatorii (de exemplu, cadru de referință strategic național, acord de
parteneriat)
Definirea obiectivelor/priorităților la nivel național
Transpunerea strategiei comune la nivelul UE în obiective la nivel național, cu valori-țintă (principalele
rezultate așteptate)
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19891993
Identificarea și descrierea nevoilor la nivel național
Existența unor programe obligatorii
Identificarea și descrierea nevoilor la nivelul programului
Definirea obiectivelor la nivelul programului
Definirea acțiunilor care abordează obiectivele la nivelul programului
Un model de program standardizat care descrie logica de intervenție într-o manieră armonizată
Defalcarea datelor financiare pe coduri de intervenție la nivel de program
4. Finanțarea este bine direcționată
Existența unor cerințe privind concentrarea tematică, care obligă toate statele membre să aloce o anumită
sumă de bani domeniilor prioritare ale UE
Existența unor condiționalități ex ante/condiții favorizante care contribuie la concentrarea fondurilor pe
anumite domenii/tipuri de beneficiari
5. Este instituit un cadru simplu și coerent de măsurare a performanței
Indicatori de realizare (specifici programului)
Indicatori de realizare (comuni pentru FEDR/Fondul de coeziune/FSE)
Indicatori de rezultat (specifici programului)
Indicatori de rezultat (comuni pentru FEDR/Fondul de coeziune/FSE)
Includerea obligatorie și de la început (la adoptarea programului) în programe a indicatorilor de realizare și a
celor de rezultat
Valori de referință și valori-țintă pentru realizări și pentru rezultate, prevăzute în mod specific în modelul de
program
Valori intermediare prevăzute pentru realizări (*cerință limitată la cadrul de performanță pentru perioada
2014-2020)
Valori intermediare prevăzute pentru rezultate (*cerință limitată la cadrul de performanță pentru perioada
2014-2020)
Definiție armonizată a indicatorilor de realizare și de rezultat în domeniul coeziunii
6. Sunt instituite mecanisme de stimulare a performanței
Necesitatea îndeplinirii anumitor condiții strategice/de reglementare pentru utilizarea eficace a fondurilor
(condiționalități ex ante/condiții favorizante)
Rezervă de performanță obligatorie/evaluare la jumătatea perioadei care ține seama de performanța la
nivelul programului
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Plata soldului final către program este condiționată de atingerea valorilor-țintă (închidere)
Corecții financiare pentru proiecte, dacă nu sunt obținute rezultatele convenite (*cerință limitată la cadrul de
performanță)
Proces bugetar bazat în mod direct pe performanță – plăți în funcție de îndeplinirea condițiilor și de obținerea
rezultatelor (opțional)
Condiționarea plății de fonduri ale UE de respectarea cerințelor de guvernanță economică (Semestrul
european)

Principii care guvernează punerea în aplicare
7. Statele membre își cheltuiesc în timp util fondurile aferente politicii de coeziune
Termene pentru transmiterea strategiilor și a programelor naționale
Termene clare pentru desemnare (dacă este necesar)
Proces de desemnare simplificat (reînnoirea sistemelor anterioare)
Existența unor norme financiare doar în ceea ce privește punctualitatea cheltuielilor (norma N+2 sau N+3)
Termene pentru transmiterea documentelor de închidere (14 sau 15 luni după perioada de eligibilitate)
Termenul până la care Comisia trebuie să finalizeze evaluarea închiderii și să plătească soldul final
Includerea încă de la început în RDC a unor modele pentru documentele de programare
Cerințe care asigură punerea în aplicare a proiectelor în timp util
8. În procesul de selecție și de punere în aplicare a proiectelor, se adoptă o abordare bazată pe performanță
Cerința ca statele membre să stabilească și să aplice criterii pentru selecția proiectelor
Cerința ca statele membre să furnizeze potențialilor beneficiari informații privind posibilitățile de finanțare și
procedurile de selecție
Cerința ca statele membre să stabilească criteriile de selecție astfel încât să asigure contribuția proiectelor
selectate la obiective și la rezultate
Existența unor cerințe de calitate suplimentare în ceea ce privește criteriile de selecție (eficacitatea din
punctul de vedere al costurilor, îndeplinirea condițiilor favorizante)
Criteriile de selecție impun să se identifice cel puțin un indicator de rezultat care să corespundă obiectivelor
programului
Cerința ca statele membre să stabilească priorități în ceea ce privește proiectele care urmează a fi selectate
Comisia poate formula observații privind criteriile de selecție; statele membre trebuie să dea curs acestor
observații
Includerea obligatorie a indicatorilor de performanță în acordurile de grant
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Obligația ca proiectele finanțate să fie puse în aplicare într-o manieră cât mai eficace din punctul de vedere al
costurilor (aplicarea legislației privind achizițiile publice)
Obligația ca proiectele finanțate să fie puse în aplicare într-o manieră cât mai eficace din punctul de vedere al
costurilor (analiza cost-beneficiu, deficitul de finanțare)
9. Programele sunt revizuite în funcție de considerații legate de performanță, inclusiv de rezultate
Programele pot fi modificate doar în anumite condiții (de exemplu, circumstanțe socioeconomice, dificultăți în
punerea în aplicare)
Evaluarea obligatorie a impactului modificărilor asupra obiectivelor (pentru statele membre și pentru Comisie)
și necesitatea justificării modificărilor propuse în ceea ce privește programele
Evaluarea obligatorie a impactului modificărilor asupra indicatorilor în cadrul de performanță
Toate programele revizuite trebuie să fie aprobate de Comisie

Principii care guvernează monitorizarea și raportarea
10. Sistemele de monitorizare asigură furnizarea în timp util de date de bună calitate privind performanța
Cerința ca statul membru să instituie un sistem de înregistrare și stocare a datelor de monitorizare în formă
computerizată
Cerința ca statele membre să descrie mecanismele de colectare și de prelucrare a datelor în documentele lor
de programare (condiționalitatea ex ante 7)
Funcționarea sistemului este auditată de autoritatea independentă de audit încă de la începutul etapei de
punere în aplicare
Schimb obligatoriu de informații între beneficiari și autorități prin mijloace electronice (e-coeziune)
Cerința ca statele membre să transmită datele prin mijloace electronice, prin intermediul sistemului IT al
Comisiei, într-o formă structurată
Autoritățile de management confirmă Comisiei fiabilitatea datelor privind performanța în declarațiile lor de
management
Autoritățile de audit confirmă evaluarea autorităților de management referitoare la fiabilitatea datelor privind
performanța în opiniile de audit
Comitetul de monitorizare examinează și confirmă calitatea datelor transmise Comisiei de autoritățile de
management
Rolul Comisiei în examinarea datelor este prevăzut în Regulamentul privind dispozițiile comune
Comisia poate suspenda plățile dacă există o deficiență gravă în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea
sistemului de monitorizare sau a datelor privind indicatorii comuni și indicatorii specifici
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19891993

19941999

20002006

11. Există o răspundere clară în ceea ce privește performanța
Obligația statelor membre de a transmite Comisiei datele privind performanța aferente programelor pentru
toate fondurile
Obligația statelor membre de a elabora rapoarte anuale privind punerea în aplicare
Obligația Comisiei de a elabora rapoarte strategice
Datele privind performanța sunt disponibile online în mod public și imediat
Comisia trebuie să accepte în mod explicit realizările și rezultatele obținute la închiderea programului
12. Informațiile privind performanța sunt utilizate pentru a lua măsuri de remediere și pentru a sprijini procesul de planificare strategică
Informațiile privind performanța urmează să fie utilizate pentru a lua decizii la nivel strategic (evaluarea la
jumătatea perioadei)
Informațiile privind performanța urmează să fie utilizate pentru a lua decizii la nivel de program (rezerva de
performanță, evaluarea la jumătatea perioadei și corecții pentru performanță deficitară)
Aprobarea formală a performanței programelor de către Comisie
Aprobarea formală a performanței programelor de către Comitetul de monitorizare
Reuniune anuală de reexaminare, între Comisie și statele membre, pentru a examina performanța fiecărui
program

Principii care guvernează evaluarea
13. Evaluările efectuate la nivel de program și la nivel de politică sunt utilizate în procesul decizional
Evaluare ex ante a impactului legislației privind coeziunea, realizată de către Comisie
Evaluare ex ante obligatorie a programelor de către statele membre
Evaluare la jumătatea perioadei/intermediară obligatorie a programelor de către statele membre, cu privire la
eficacitate
Evaluare ex post obligatorie a programelor de către statele membre
Evaluare obligatorie la jumătatea perioadei a politicii/fondurilor de către Comisie
Evaluare ex post obligatorie a politicii/fondurilor de către Comisie

Principiul transversal
14. Ciclul activităților ține cont de criteriul sustenabilității, pentru a asigura eficacitatea pe termen mai lung a intervențiilor publice
Obligația autorităților de management de a examina, în procesul de selecție a proiectelor, capacitatea
(financiară și administrativă) beneficiarilor de a menține proiectele
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Obligația statelor membre de a analiza dacă beneficiarii dispun de suficiente resurse pentru a acoperi costurile
operaționale și de întreținere
Proiectele majore (de peste 50 de milioane de euro) trebuie să fie însoțite de o analiză cost-beneficiu care să
includă viabilitatea lor financiară
Beneficiarii au obligația de a menține proiectele (proiecte/investiții productive și infrastructuri) timp de cel
puțin 5 ani
Condiționalitățile ex ante sau condițiile favorizante necesită un cadru strategic care să asigure sustenabilitatea
investițiilor
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Note de sfârșit
1

Regulamentul financiar, articolul 33.

2

Articolele 174-178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

3

Strategia de la Lisabona a intrat în vigoare aproximativ în același timp cu perioada
de programare 2000-2006, dar ea nu a fost reflectată în cadrul legislativ al politicii
de coeziune pentru perioada respectivă.

4

COM(2018) 375 din 29 mai 2018.

5

COM(2010) 700 final din 19 octombrie 2010, „Revizuirea bugetului UE”.

6

Regulamentul privind dispozițiile comune (UE) nr. 1303/2013, preambul și
comunicarea Comisiei.

7

Expunerea de motive, secțiunea 5, COM(2018) 375 final.

8

Pentru perioada 2021-2027, Comisia precizează că propunerile sale pentru viitoarea
politică de coeziune sunt menite să sprijine realizarea priorităților politice stabilite
la Bratislava și la Roma.

9

Punctul 8.33 din Raportul anual pe 2010.

10

Avizul nr. 6/2018, punctul 13.

11

Avizul nr. 6/2018, punctul 17.

12

Document de informare: Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar
multianual 2021-2027, punctul 16.

13

Punctul 3.9 din Raportul anual pe 2017.

14

Punctul 3.85 din Raportul anual pe 2017.

15

Punctele 3.9, 3.87 și 3.97 din Raportul anual pe 2014.

16

Research for REGI Committee –Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First
Reflections, 2017, PE, p. 25; Comparative study on the visions and options for
Cohesion Policy after 2013, PE, 2011, p. 53 și 56; Budgeting and performance in the
European Union: A review by the OECD in the context of EU budget focused on
results, OCDE, 2017, p. 2.

17

Punctul 3.17 din Raportul anual pe 2014. Alte exemple: Punctul 120 din Raportul
special nr. 16/2015, punctul 78 din Raportul special nr. 18/2017, punctul 97 din
Raportul special nr. 19/2018, punctul 85 din Raportul special nr. 23/2018.
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18

Punctul 88 din raportul special nr. 13/2017. Alte exemple care ilustrează acest
aspect sunt: Punctul 110 din Raportul special nr. 2/2015, punctul 89 din Raportul
special nr. 3/2015, punctul 99 din Raportul special nr. 8/2016.

19

Punctele 26-36 din Raportul special nr. 19/2018 și analiza panoramică intitulată
„Către un sector performant al transporturilor în UE: provocările care trebuie
abordate”, punctul 68. Alte exemple care ilustrează acest aspect sunt: punctul 160
din Raportul special nr. 5/2017, punctul 53 din Raportul special nr. 1/2015,
punctul 82 din Raportul special nr. 18/2017, Documentul de informare privind
integrarea migranților VII, punctul 88 din Raportul special nr. 23/2018 și punctul 182
din Raportul special nr. 23/2015.

20

Punctele II, VII, VIII din Raportul special nr. 16/2016.

21

Punctul 8.33 din Raportul anual pe 2010 și punctul 3.97 din Raportul anual pe 2014.

22

Research for REGI Committee: Implementation of Cohesion Policy in the 20142020 Programming Period, 2016, PE, p. 62 și Comparative study on the visions and
options for Cohesion Policy after 2013, PE, 2011, p. 62.

23

Punctul 80 din Raportul special nr. 12/2018. Alte exemple care ilustrează acest
aspect sunt: punctul 53 din Raportul special nr. 1/2015, punctele 30 și 131 din
Raportul special nr. 14/2016, punctul 78 din Raportul special nr. 18/2017,
punctul 63 din Raportul special nr. 25/2012.

24

Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results, OCDE, 2017, p. 2.

25

Al cincilea raport privind coeziunea economică, teritorială și socială, COM 2010 xxiv.

26

The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 strategy,
PE, 2015, p. 13.

27

Punctele 3.88 și 3.97 din Raportul anual pe 2014.

28

Punctele 3.47, 3.48 și 3.91 din Raportul anual pe 2014.

29

Răspunsul Comisiei la punctul 3.13 din Raportul anual pe 2014.

30

Punctul 10.4 din Raportul anual pe 2012.

31

Studiu de caz rapid: Alocarea către statele membre a finanțării aferente politicii de
coeziune pentru perioada 2021-2027 (2019).

32

Metoda de la Berlin implică metode de calcul diferite pentru cele trei categorii
diferite de regiuni (mai puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate).

33

Punctul 3.6 din Raportul anual pe 2017.

34

OCDE (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the
context of EU budget focused on results, p. 32.
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35

Punctul 4 din Avizul nr. 7/2011, punctul 82 din Raportul special nr. 17/2018.

36

OCDE (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the
context of EU budget focused on results, secțiunile 1.2.1, 1.2.2 și 1.2.3.

37

Cunoscute și sub denumirile de „cadru comunitar de sprijin” pentru perioada 20002006, „cadru de referință strategic național” pentru perioada 2007-2013 și „acord
de parteneriat” pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2021-2027.

38

Considerentul 88 și articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

39

Punctul 3.58 din Raportul anual pe 2014.

40

Parlamentul European, Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper
assessing the implementation of the reform in the programming for Cohesion policy
2014-2020, 2015, p. 15.

41

Punctele 54 și 55 din Avizul nr. 6/2018.

42

Punctul 99 din Raportul special nr. 19/2018. Alte exemple care ilustrează acest
aspect sunt: Punctul 28 din Raportul special nr. 6/2014, punctele 65-66 din Raportul
special nr. 8/2015, punctul 99 din Raportul special nr. 8/2016, punctul 170 din
Raportul special nr. 5/2017, punctul 51 din Raportul special nr. 21/2012, punctul 67
din Raportul special nr. 23/2012, punctul 175 din Raportul special nr. 23/2015,
punctul 27 din Raportul special nr. 16/2016.

43

Punctele 143 și 165 din Raportul special nr. 5/2017.

44

Punctele 116 și 117 din Raportul special nr. 2/2012 și punctul 150 din Raportul
special nr. 19/2016.

45

Punctul 150 din Raportul special nr. 19/2016. Un alt exemplu care ilustrează acest
aspect este punctul 47 din Raportul special nr. 14/2016.

46

Punctul 18 din Raportul special nr. 25/2012, punctele 170 -171 din Raportul special
nr. 23/2015.

47

Punctul 11 din Avizul nr. 7/2011.

48

Proiectul de RDC COM(2018) 375, articolul 4; proiectul de regulament privind
FEDR/Fondul de coeziune – COM(2018) 372, articolul 3; proiectul de regulament
privind FSE+ – COM(2018) 382, articolul 7.

49

Punctele 68 și 70 și tabelele 2 și 3 din Raportul special nr. 2/2017.

50

Punctul 18 din Avizul nr. 6/2018 și punctele 67-80 din Raportul special nr. 2/2017.

51
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Comisia REGI – Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First Reflections, 2017,
PE, p. 19.

61

52

Condiționalitățile ex ante includ condiții de reglementare, strategice și instituționale
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53
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54

Punctul 1 din anexa II la Raportul special nr. 15/2017.

55
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56

Punctele 3.54 și 3.92 din raportul anual pe 2015.

57

Punctul 81 din Raportul special nr. 21/2018. Un alt exemplu care ilustrează acest
aspect este punctul 137 din Raportul special nr. 2/2017.

58

Punctul 58 din Avizul nr. 6/2018.

59

Document de informare privind integrarea migranților din afara UE (2/2018) VIII.
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