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Fondurile pentru redresare din cadrul REACT-EU: potrivit 
Curții de Conturi Europene, există o tensiune între dorința de 
a pune rapid la dispoziție sprijinul și asigurarea unui bun 
raport costuri-beneficii 

Propunerea REACT-EU a Comisiei Europene de a suplimenta fondurile pentru coeziune 
destinate statelor membre ale UE cu 58 de miliarde de euro în primii ani cruciali ai redresării 
după criza provocată de pandemia de COVID-19 urmărește să mobilizeze investiții și să 
concentreze sprijinul financiar în etapa inițială. Într-un nou aviz publicat astăzi, Curtea de 
Conturi Europeană subliniază tensiunea care există între obiectivul propunerii de a furniza 
fondurile suplimentare cât mai rapid posibil, pe de o parte, și țelul de a le pune la dispoziție în 
domeniile în care sunt cel mai necesare și unde vor avea cel mai mare efect, pe de altă parte. 
Curtea avertizează de asemenea că mecanismele de răspuns la criză propuse de Comisie pentru 
următorul buget pe șapte ani nu conțin dispoziții care să favorizeze buna gestiune financiară 
a fondurilor UE. 
 
UE a prezentat un pachet de 750 de miliarde de euro, cunoscut ca „Next Generation EU”, a cărui 
menire este să sprijine statele membre în eforturile lor de a reduce la minimum impactul 
socioeconomic al pandemiei și de a reveni pe calea către o creștere durabilă. Pachetul include 
asistența în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (Recovery Assistance for 
Cohesion and the Territories of Europe sau REACT-EU), ca parte a perioadei bugetare 2014-2020, 
menită să pună bazele redresării UE în perioada 2020-2022. În plus, Comisia a propus noi norme 
pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în perioada 
bugetară 2021-2027, care au scopul de a pune la dispoziție mecanisme ce pot fi declanșate rapid 
în eventualitatea unor șocuri viitoare în anii următori. Curtea a evaluat ambele propuneri.  
 
„După izbucnirea pandemiei de COVID-19, Comisia a acționat pe mai multe fronturi, inclusiv prin 
mobilizarea rapidă de fonduri suplimentare și prin propunerea de noi norme de finanțare”, 
a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții responsabilă de acest aviz. „Aceste măsuri 
sunt binevenite, dar, pentru a fi eficace, ele trebuie să fie bine coordonate la nivelul UE și la nivel 
național.” 
 

https://www.eca.europa.eu/
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Curtea și-a exprimat aprecierea cu privire la propunerea Comisiei de a gestiona fondurile REACT-
EU în cadrul structurilor care există deja în statele membre pentru fondurile ESI, considerând că 
aceasta este „o idee pragmatică și judicioasă”. Cu toate acestea, propunerea lasă statelor 
membre o marjă de manevră cu privire la modul în care ar trebui utilizate fondurile suplimentare 
și nu oferă detalii despre felul în care mecanismul va fi coordonat cu alte instrumente ale UE și cu 
programele naționale. Această situație creează un risc de fragmentare sau de duplicare 
a sprijinului din partea UE. Mai mult, statele membre ar avea obligația de a angaja fondurile 
suplimentare (ceea ce înseamnă marcarea lor ca fiind alocate în scopuri specifice) până în 2022. 
Acest lucru va exercita o presiune suplimentară asupra capacității lor de a cheltui fondurile în 
mod corect și judicios, antrenând astfel riscul unor cheltuieli făcute în grabă, care dau prioritate 
absorbției în detrimentul raportului costuri-beneficii (principiul „folosești sau pierzi”), precum și 
un risc sporit de nereguli și de fraudă. Acest risc este mai pregnant în cazul statelor membre 
susceptibile să fie cel mai grav afectate de pandemie, care au rate mai scăzute de absorbție. În 
sfârșit, Curtea subliniază că noua metodă de alocare a fondurilor către statele membre poate fi 
denaturată prin utilizarea de către acestea a unor cifre subestimate pentru rata șomajului.  
 
Modificările propuse ale dispozițiilor comune care reglementează utilizarea fondurilor ESI în 
perioada 2021-2027 au scopul de a consolida capacitatea UE de a face față unor circumstanțe 
excepționale și neobișnuite. Acestea ar urma să se aplice în orice situație recunoscută de Consiliu 
ca fiind o criză și să permită temporar Comisiei să reacționeze mai rapid, prin utilizarea unor 
„decizii de punere în aplicare”. Propunerea Comisiei nu specifică însă când s-ar încheia această 
abilitare temporară a sa și nici nu precizează o serie de aspecte de natură să asigure buna 
gestiune financiară, cum ar fi atenuarea riscului de apariție a „efectului de balast” (riscul de 
a finanța proiecte care ar fi fost finalizate oricum) generat de aprobarea retroactivă a proiectelor. 
Astfel, Comisia ar putea fi nevoită să adauge norme suplimentare pentru situațiile de criză, dacă 
și atunci când acestea vor apărea. Printre aspectele pozitive se numără dispozițiile îmbunătățite 
ale propunerii în ceea ce privește urmărirea fondurilor de urgență, care reprezintă un prim pas 
către o mai mare transparență. 
 
 
Note către editori 
 
Pentru perioada 2020–2022, Comisia propune fonduri suplimentare în valoare de 
58 272 800 000 de euro, în prețuri curente. 
 
Avizul nr. 4/2020 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de regulament REACT-EU 
și la propunerea de regulament privind dispozițiile comune care se aplică fondurilor ESI este 
disponibil în prezent pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în limba engleză; alte versiuni lingvistice vor 
fi adăugate în scurt timp. Parlamentul European și Consiliul au solicitat câte un aviz cu privire la 
fiecare dintre cele două propuneri, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea UE. Pentru 
a răspunde rapid acestor solicitări, Curtea a publicat cele două avize sub forma unui singur 
document.  
 
Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin 
intermediul avizelor pe care le publică cu privire la propuneri de acte legislative noi sau de 
modificare a legislației existente, propuneri având un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate 
de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în cadrul activității lor. În 2019, 
Curtea a publicat documentul intitulat „Pe scurt – observațiile Curții de Conturi Europene cu 
privire la propunerile legislative ale Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (CFM)”. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_RO.pdf
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De asemenea, în aprilie 2020 a fost publicat un aviz referitor la propunerea de asigurare a unei 
flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca 
răspuns la epidemia de COVID-19. Acesta va fi urmat în curând de alte avize referitoare la aspecte 
legate de COVID-19. Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns 
la pandemia de COVID-19 sunt disponibile aici. 
 
Persoana de contact pentru presă pentru acest aviz: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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