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Curtea de Conturi Europeană examinează
datele care stau la baza sprijinului bugetar
acordat țărilor partenere
Curtea de Conturi Europeană efectuează un audit privind fiabilitatea datelor care stau la baza
a aproape o cincime din ajutorul financiar pe care UE îl acordă țărilor partenere din afara
Uniunii. Plățile în cauză, cunoscute sub denumirea de „sprijin bugetar”, ajută țările partenere
ale UE în eforturile lor de reformă și în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale
Organizației Națiunilor Unite.
În 2017, sprijinul bugetar a reprezentat 18 % din totalul ajutoarelor acordate de UE țărilor terțe
din bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare. Până la sfârșitul aceluiași an, UE încheiase
270 de contracte de sprijin bugetar pentru o valoare estimată de 12,7 miliarde de euro.
Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind sprijinul bugetar oferit de UE.
Analizele preliminare de audit (cunoscute anterior sub denumirea de „note de informare”) sunt
concepute ca o sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de programele care sunt
auditate. Aceste documente furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs.
Sprijinul bugetar din partea UE este împărțit în două părți sau „tranșe”: o tranșă fixă și una
variabilă, care depinde de rezultatele obținute. În ceea ce privește tranșa variabilă, un rol
fundamental îl joacă datele privind progresele realizate, deoarece ele determină efectuarea sau
neefectuarea plății.
În cadrul auditului, auditorii vor analiza dacă Comisia Europeană are acces la date relevante și
fiabile privind performanța care să îi permită să determine efectuarea sau neefectuarea plății
aferente tranșei variabile a sprijinului bugetar. În special, Curtea va examina:
•

dacă Comisia evaluează cu rigurozitate capacitatea țărilor partenere de a produce date relevante și fiabile
privind performanța;
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•

dacă contractele de sprijin bugetar conțin dispoziții care să prevadă o monitorizare eficace a progreselor
realizate în sectoarele sprijinite;

•

dacă Comisia verifică în mod eficace datele utilizate ca bază pentru plata tranșelor variabile.

„Disponibilitatea în timp util a unor date de înaltă calitate constituie un element esențial pentru
un proces decizional inteligent”, a declarat domnul Hannu Takkula, membrul Curții de Conturi
Europene responsabil de acest audit. „Prin urmare, este extrem de important ca pentru
efectuarea plăților de sprijin bugetar să se utilizeze date relevante și fiabile privind performanța.”

Notă către editori
Curtea de Conturi Europeană a publicat deja două rapoarte speciale privind alte aspecte ale
sprijinului bugetar acordat de UE: Raportul special nr. 11/2010, intitulat „Gestiunea sprijinului
bugetar general, asigurată de Comisie, în țările ACP și în țările din Asia și din America Latină”, și
Raportul special nr. 35/2016, intitulat „Utilizarea sprijinului bugetar pentru îmbunătățirea
mobilizării veniturilor interne în Africa Subsahariană”.
În plus, alte câteva rapoarte au acoperit într-o măsură sau alta tema sprijinului bugetar. Auditul
actual se va sprijini și pe aceste rapoarte.
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale analizei preliminare de
audit elaborate de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al analizei este disponibil la
adresa eca.europa.eu, în limba engleză.
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