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Comunicat de presă 
Luxemburg, 20 iunie 2019 

Accentul pus pe performanță în cadrul 
cheltuielilor aferente politicii de coeziune a UE 
ar trebui să fie mai puternic, afirmă Curtea de 
Conturi Europeană 

Potrivit unui nou document de informare publicat de Curtea de Conturi Europeană, sunt 
necesare eforturi mai importante pentru a ancora eficacitatea și eficiența în politica de 
coeziune a UE. Acțiunile întreprinse în această direcție în elaborarea legislației nu au fost 
întotdeauna însoțite de măsuri eficace pe teren, afirmă Curtea. Aceasta a identificat o serie de 
domenii în care ar putea fi aduse îmbunătățiri, de la planificarea strategică și punerea în 
aplicare a politicilor până la monitorizare și evaluare. Totodată, Curtea avertizează că, deși 
simplificarea sporită are o serie de avantaje, aceasta poate reduce accentul pus pe performanță 
în cadrul cheltuielilor aferente politicii de coeziune în perioada 2021-2027. 

Politicii de coeziune îi este alocată aproximativ o treime din bugetul anual de 140 de miliarde de 
euro al UE. Potrivit Comisiei Europene, asigurarea orientării către performanță a cheltuielilor 
aferente politicii de coeziune reprezintă una dintre pietrele de temelie ale perioadei de 
programare 2014-2020. De asemenea, orientarea către performanță este unul dintre principalele 
obiective care stau la baza propunerilor legislative ale Comisiei pentru perioada 2021-2027. 

„În centrul examinării realizate de Curte se află 14 principii directoare, bazate pe activitățile 
extinse de audit desfășurate de Curte de-a lungul anilor. Considerăm că aceste principii sunt 
esențiale pentru a asigura orientarea către performanță a politicii de coeziune a UE”, a declarat 
doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest document de 
informare. „Deși cadrul legislativ a cunoscut evoluții pozitive, există o serie de domenii, cum ar fi 
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planificarea strategică, punerea în aplicare a politicilor și asigurarea sustenabilității, care ar putea 
fi îmbunătățite și mai mult.” 

Documentul de informare analizează evoluția eforturilor depuse de UE în vederea consolidării 
orientării către performanță a cheltuielilor aferente politicii de coeziune. Per ansamblu, Curtea 
salută progresele înregistrate în ultimii ani. În special, Comisia a luat măsuri pentru a include 
elemente de concepție esențiale, cum ar fi 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. Aceste elemente nu au fost însă întotdeauna transpuse într-o 
punere în aplicare eficace pe teren.  

Mai mult, în ceea ce privește propunerile Comisiei pentru următoarea perioadă de programare 
(2021-2027), Curtea și-a exprimat aprecierea față de modul în care fondurile UE sunt direcționate 
acolo unde pot avea cel mai mare impact, precum și față de eforturile depuse pentru 
consolidarea cadrului de măsurare a performanței. Curtea atrage însă atenția asupra lipsei unei 
strategii la nivelul UE care să urmeze Strategiei Europa 2020 și asupra riscului ca programele să 
nu fie revizuite în funcție de considerații legate de performanță. 

În sfârșit, Curtea subliniază importanța adoptării în timp util a cadrului legislativ de către 
Parlamentul European și de către Consiliu. Din cauza întârzierilor cumulate la nivelul punerii în 
aplicare și a suprapunerii perioadelor de eligibilitate, statele membre tind să nu mai pună 
accentul pe performanță, ci pe cheltuirea rapidă a fondurilor UE, astfel încât să nu le piardă. 

 

Note către editori 

Scopul politicii de coeziune a 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.  
Un document de informare este un document descriptiv și analitic referitor la un anumit 
domeniu de politică. Acesta nu include constatări de audit. În conformitate cu responsabilitatea 
sa de a raporta cu privire la buna gestiune financiară, Curtea a contribuit în mod semnificativ la 
orientarea către asigurarea performanței. Analiza prezentată în acest document se bazează pe 
activitățile extinse de audit desfășurate în domeniul coeziunii în ultimul deceniu (69 de rapoarte), 
completate cu analize din alte surse.  

Documentul de informare elaborat de Curte și intitulat „Asigurarea performanței în domeniul 
coeziunii” este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi ale UE. 
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