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Controlul performanței programelor UE: rezultatele sunt mixte, iar 
calitatea informațiilor mai trebuie îmbunătățită 

Raportarea Comisiei Europene cu privire la cât de bine funcționează programele de cheltuieli ale UE 
arată rezultate mixte, se afirmă într-un nou raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană. 
Curtea salută faptul că raportarea se îmbunătățește și devine mai echilibrată, dar subliniază în același 
timp o serie de probleme: calitatea evaluărilor realizate de Comisie cu privire la performanță variază încă 
de la un program la altul, iar definirea unor indicatori de performanță robuști și cu valoare informativă 
rămâne o provocare. Totodată, în opinia Curții, Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre 
pentru a îmbunătăți în continuare fiabilitatea datelor în raportarea sa cu privire la performanța 
bugetului. 

Curtea a examinat dacă Comisia dispune de un proces solid pentru raportarea anuală la nivel înalt care 
vizează atât performanța politicilor și a programelor de cheltuieli ale UE, cât și realizarea într-un mod 
eficace, eficient și economic a obiectivelor acestora. „Cetățenii vor să știe dacă programele UE produc 
rezultate și dacă prezintă un bun raport costuri-beneficii”, a declarat domnul Jan Gregor, membrul Curții 
responsabil de acest raport. „Comisia dispune de proceduri adecvate pentru elaborarea rapoartelor de 
nivel înalt privind performanța și prezintă evaluări mai echilibrate și mai clare decât în trecut. Ea nu indică 
însă cu claritate fiabilitatea informațiilor raportate.” 

În ultimii ani, raportarea anuală a Comisiei cu privire la performanță a evoluat de la o colecție de rapoarte 
de sine stătătoare la un pachet mai coerent. Acesta include acum secțiuni referitoare la evaluarea 
performanței pentru fiecare program de cheltuieli, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă importantă. Cu 
toate acestea, în opinia Curții, evaluările Comisiei incluse în raportul anual de nivel înalt privind gestionarea 
și performanța bugetului UE, care este mai concis, tind să prezinte o imagine mult prea pozitivă, în 
comparație cu raportarea mai detaliată din fișele de program. Pe lângă aceasta, Curtea afirmă că 
o evaluare completă a performanței anumitor programe este în continuare imposibilă, în principal din 
cauza informațiilor limitate furnizate. Totuși, pe baza indicatorilor prezentați pentru 2019, a unor evaluări 
recente ale Comisiei și a unor audituri proprii, Curtea a evaluat dacă programele din principalele domenii 
ale bugetului UE se aflau „pe drumul cel bun” către atingerea obiectivelor lor. 

Competitivitate: în ceea ce privește programul pentru cercetare Orizont 2020 al UE, nu există indicii care să 
semnaleze că performanța ar fi pusă în pericol și există numeroase exemple de proiecte de succes. Curtea 
a identificat argumente puternice care arată că programul aduce o valoare adăugată europeană prin 
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caracterul său unic și paneuropean. În ceea ce privește un alt program emblematic, și anume Fondul 
european pentru investiții strategice („planul Juncker”), indicatorii arată că acesta este pe drumul cel bun 
în vederea mobilizării unor investiții în valoare de 500 de miliarde de euro. Curtea observă însă că piața ar 
fi putut să suporte o parte din aceste investiții și avertizează cu privire la riscul unor calcule supraevaluate 
privind efectul multiplicator, care pot contribui la o evaluare mult prea pozitivă. 

Coeziune: deși Comisia și statele membre revizuiseră deja valorile-țintă fixate inițial pentru 
perioada 2014-2020, doar puțin peste o treime din indicatorii aferenți Fondului european de dezvoltare 
regională și Fondului de coeziune arată progrese realizate în conformitate cu calendarul prevăzut. Înainte 
de izbucnirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, era probabil ca majoritatea valorilor-țintă 
stabilite în domeniul ocupării forței de muncă și al educației să fie atinse până în 2020. În schimb, 
progresele înregistrate în cazul cercetării și dezvoltării, al sărăciei și al incluziunii sociale arătau o rămânere 
în urmă. În acest domeniu de politică, datele proprii ale Comisiei în materie de performanță arată că 
programele nu se ridică la înălțimea așteptărilor inițiale. 

Resurse naturale: potrivit Curții, raportarea pe 2019 realizată de Comisie cu privire la performanța PAC 
prezintă o descriere mult prea pozitivă și nu se axează pe rezultate. O deficiență importantă este aceea că 
indicatorii de performanță pentru perioada 2014-2020 nu se bazează pe o logică de intervenție detaliată 
pentru acordarea sprijinului financiar prin PAC. De exemplu, plățile directe către fermieri au redus 
volatilitatea veniturilor acestora, dar ele nu sunt direcționate astfel încât să ajute fermierii să obțină un 
nivel de trai echitabil. Mai mult, s-a observat că măsurile PAC au un impact redus în abordarea schimbărilor 
climatice. 

Securitate și cetățenie: în raportarea Comisiei nu se arată dacă Fondul pentru azil, migrație și integrare 
progresează în mod corespunzător către obiectivul său, dar informațiile disponibile indică relevanța și 
valoarea adăugată europeană ale acestui fond. În ceea ce privește integrarea și migrația legală, indicatorii 
arată realizările fondului într-o lumină pozitivă, printre altele și deoarece impacturile pe termen lung (cum 
ar fi diferențele dintre perspectivele de angajare ale migranților și cele ale resortisanților UE) nu pot fi încă 
evaluate. 

Europa în lume: Comisia nu pune la dispoziție suficiente informații pentru o evaluare temeinică 
a performanței celor două instrumente de finanțare, și anume instrumentul pentru cooperarea cu țările în 
curs de dezvoltare și instrumentul pentru relațiile cu vecinătatea sudică și estică a UE. În cazul celui de al 
doilea instrument, indicatorii arată totuși o tendință pozitivă în ceea ce privește reducerea sărăciei, 
educația, egalitatea de gen și dezvoltarea umană. În schimb, în cazul consolidării democrației, al statului de 
drept și al stabilității politice, tendința observată este una de deteriorare a situației. 

În fine, Curtea recunoaște faptul că entitățile pe care le-a auditat au pus în practică marea majoritate 
a recomandărilor sale din trecut care vizau îmbunătățirea performanței programelor UE. Există totuși loc 
de progrese suplimentare. 
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Informații generale 

Bugetul UE pentru perioada 2014-2020 pune la dispoziție 1 092 de miliarde de euro prin 58 de programe 
de cheltuieli. Curtea a selectat un eșantion de nouă programe, care reprezintă aproximativ 75 % din totalul 
plăților efectuate până la sfârșitul anului 2019. Curtea evaluează într-o măsură din ce în ce mai mare cât de 
bine funcționează politicile și programele UE și dacă acestea aduc o valoare adăugată europeană sau nu. Ea 
raportează cu privire la performanța acțiunilor UE în principal în cadrul rapoartelor speciale. Anul acesta, 
Curtea a publicat pentru prima dată un raport privind performanța bugetului UE, în care analizează 
rezultatele și progresele programelor UE la sfârșitul anului 2019 în fiecare domeniu de politică al cadrului 
financiar multianual. Documentul este disponibil în prezent în limba engleză mai întâi, la adresa 
eca.europa.eu. Acest raport-pilot face parte din raportarea anuală a Curții de Conturi Europene și vine în 
completarea raportului anual referitor la execuția bugetului UE aferent exercițiului 2019, publicat recent. El 
constituie de asemenea un răspuns la apelul lansat de Parlamentul European și de Consiliu, care doresc să 
dispună de o imagine mai aprofundată asupra performanței fiecărei politici europene. 

Persoana de contact pentru presă pentru acest raport: 
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