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Sinteză
I Uniunea Europeană (UE) și unele state membre ale acesteia primesc contribuții din

partea unor țări terțe, în temeiul unor acorduri încheiate cu acestea. În principal de
natură financiară, aceste contribuții sunt fie direcționate prin intermediul bugetului
general al UE și al bugetelor agențiilor UE, fie furnizate direct unor state membre. Prin
intermediul acordurilor încheiate cu UE, țările terțe primesc acces la programe și
activități ale UE și/sau la piața internă a UE.

II Există deja un volum semnificativ de informații cu privire la acordurile încheiate de

UE cu țări terțe și la contribuțiile aferente, dar acestea sunt fragmentate și incomplete.
Astfel, Curtea a procedat la această analiză din perspectiva sa de auditor extern al UE,
cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a contribuțiilor și a normelor
care le reglementează.

III Acesta nu este un audit, ci o analiză a informațiilor colectate în mod specific în

acest scop de la organismele UE și ale Asociației Europene a Liberului Schimb, precum
și din studii, rapoarte, articole, publicații academice și alte informații publice.

IV Contribuțiile plătite de țările terțe la bugetul general al UE s-au ridicat în 2019 la

1,5 miliarde de euro, reprezentând 1 % din veniturile totale ale UE. Acestea au
provenit de la un număr de 18 țări și erau repartizate între aproape 30 de programe și
activități. În plus, anumite țări terțe furnizează, de asemenea, contribuții direct unor
agenții ale UE.

V Comisia și agențiile gestionează contribuțiile în mod descentralizat și nu există

o imagine de ansamblu detaliată a acestor contribuții disponibilă la nivelul unui punct
central din cadrul Comisiei. Procesul de gestionare este complex, în special în cazul
contribuțiilor furnizate în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European. Punctul
de plecare pentru calcularea cuantumurilor contribuțiilor este, în majoritatea cazurilor,
dimensiunea relativă a produsului intern brut al țării respective în comparație cu cel al
UE. Ulterior, cuantumurile contribuțiilor sunt adesea ajustate de la caz la caz.

VI Retragerea Regatului Unit din UE va duce la o creștere globală a contribuțiilor
vărsate de țările terțe, ca urmare a impactului acestei retrageri asupra calculării
contribuțiilor individuale (dat fiind că produsul intern brut al UE va fi mai mic) și
a faptului că Regatul Unit va participa la unele programe ale UE ca țară terță.
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VII Pe lângă contribuțiile lor la programe și activități ale UE, statele care fac parte din

Asociația Europeană a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția)
furnizează, de asemenea, fonduri direct unor state membre ale UE. În total, acestea se
ridică în medie la 0,5 miliarde de euro în fiecare an. Aceste fonduri sunt canalizate prin
intermediul a două scheme de contribuții (granturi acordate de Spațiul Economic
European/de Norvegia și granturi acordate de Elveția) care urmăresc să vină în
completarea politicii de coeziune a UE. Aceste contribuții pot fi considerate ca
o contrapartidă pentru participarea statelor membre ale Asociației Europene a
Liberului Schimb la piața internă a UE. Instituțiile UE nu sunt direct implicate în
gestionarea și în supravegherea acestor fonduri.

VIII Curtea evidențiază următoarele provocări-cheie legate de gestionarea
contribuțiilor țărilor terțe:
o

abordarea retragerii Regatului Unit din UE și a impactului asupra contribuțiilor
plătite de țările terțe;

o

obținerea unui echilibru între promovarea consecvenței procedurilor și luarea în
considerare a circumstanțelor specifice ale anumitor programe sau țări la
calcularea și la gestionarea contribuțiilor;

o

promovarea transparenței și a răspunderii prin raportări detaliate cu privire la
contribuțiile la bugetul UE și la bugetele agențiilor;

o

în cazul contribuțiilor furnizate în afara bugetului UE direct statelor membre,
utilizarea ca argument a beneficiilor pieței interne în negocierea cuantumurilor
contribuțiilor, precum și asigurarea unei coordonări eficace cu politicile UE.
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Introducere
01 UE primește aproximativ 1 % din veniturile sale sub formă de contribuții din

partea unor țări terțe. În 2019, aceste contribuții au reprezentat 1,5 miliarde de euro
primiți de la 18 țări (țări din vecinătatea UE, țări candidate și țări potențial candidate,
precum și state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb – AELS). Aceste
contribuții permit țărilor terțe să beneficieze de programe ale UE cum ar fi
Orizont 2020 sau Erasmus+, precum și să participe la activitățile unor agenții ale UE. UE
își deschide multe programe și activități interne către țări terțe ca parte a strategiei
sale mai ample de politică externă. Implicarea țărilor terțe în programele UE poate
permite, de asemenea, colaborări importante în domenii strategice pentru UE (de
exemplu, spațiul sau cercetarea și dezvoltarea).

02 În plus, statele AELS, și anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, varsă

direct mai multor state membre ale UE fonduri în valoare totală de 0,5 miliarde de
euro în medie pe an. Aceste fonduri au scopul de a contribui la reducerea disparităților
sociale și economice în cadrul Spațiului Economic European (SEE) și în cadrul UE.
Aceste contribuții pot fi considerate ca o contrapartidă pentru participarea la piața
internă a UE.

03 De regulă, contribuțiile se prezintă sub o formă financiară, dar țările terțe pot
furniza și contribuții în natură. Acest tip de contribuție este mai puțin frecvent și
înseamnă, de obicei, detașarea de experți la Comisie sau la agențiile UE.

04 Procesul de aprobare a nivelului contribuțiilor și de calculare și colectare

a acestora de la țările terțe este complex. El se bazează pe câteva principii comune și
este gestionat în mod descentralizat, în principal de către direcții generale (DG-uri) ale
Comisiei și de către unele agenții. În plus, statele membre împart responsabilitatea
gestionării fondurilor care le sunt alocate direct cu țările AELS care furnizează aceste
fonduri. Figura 1 ilustrează diferitele contribuții financiare vărsate de țările terțe.
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Figura 1 – Prezentare generală a contribuțiilor financiare vărsate de
țările terțe în 2019

Bugetul UE
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Bugetele
agențiilor UE1
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și de mai multe
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și de țările AELS
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Contribuția
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1

Agențiile descentralizate ale UE (a se vedea punctele 21-23).

2

Sumă estimată ca medie anuală, pe baza alocărilor totale pentru perioadele de finanțare respective
(a se vedea punctul 02).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

05 Condițiile de participare la un program specific al UE, inclusiv contribuțiile

financiare, sunt stabilite în acordurile internaționale încheiate între UE și fiecare țară
terță. În prezent, se află în vigoare aproximativ 100 de astfel de acorduri, într-un
context în care, per ansamblu, UE este parte la peste 1 000 de acorduri încheiate cu
peste 100 de țări terțe și cu mai multe organizații internaționale 1.

1

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene: EUR-Lex – Repertoriul acordurilor internaționale.
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06 Interesul publicului pentru relațiile UE cu țările terțe s-a intensificat recent în

urma intrării în vigoare a acordurilor comerciale cu Canada și cu Japonia 2, precum și în
urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE și a dezbaterii referitoare la relațiile
viitoare dintre UE și Regatul Unit, inclusiv la participarea acestei țări la programele de
finanțare ale UE.

07 În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană are o perspectivă
unică asupra politicilor, a inițiativelor și a finanțelor UE. Prin acest document de
analiză, Curtea urmărește să răspundă interesului manifestat de public și să ofere
o imagine cuprinzătoare a contribuțiilor pe care țările terțe la furnizează Uniunii
Europene și unor state membre ale acesteia, inclusiv detalii cu privire la modul în care
aceste contribuții sunt stabilite, gestionate, raportate și auditate.

2

JO L 11, 14.1.2017, p. 23; JO L 330, 27.12.2018, p. 3.
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Sfera și abordarea documentului de
analiză
08 Documentul de analiză acoperă contribuțiile financiare ale țărilor terțe la bugetul

UE și la bugetele agențiilor UE, precum și fondurile vărsate în mod direct de țări terțe
anumitor state membre, aceste fonduri fiind deci gestionate în afara bugetului UE.
Contribuțiile în natură furnizate Uniunii Europene în cadrul Acordului privind Spațiul
Economic European (SEE) sunt și ele acoperite. Având în vedere diversitatea
mecanismelor utilizate de agenții, prezentul document de analiză descrie principiile de
calcul utilizate pentru stabilirea contribuțiilor la aceste entități, dar nu acoperă
gestionarea, raportarea, controlul intern și auditul.

09 Toate aceste contribuții rezultă din acorduri internaționale (sau, în mod

excepțional, din memorandumuri de înțelegere) încheiate între țări terțe și UE. Alte
tipuri de creanțe de la țări terțe care nu rezultă din aceste acorduri (cum ar fi finanțări
neutilizate pentru proiecte, taxe, amenzi și penalități) nu fac parte din sfera acoperită
de prezentul document de analiză.

10 Informațiile privind acordurile UE cu țări terțe și contribuțiile aferente sunt, în

general, disponibile, dar sunt fragmentate și incomplete. Având în vedere interesul
actual din partea publicului (a se vedea punctul 06), documentul de analiză își propune
să prezinte aceste informații în mod exhaustiv, să completeze lacunele existente și să
pună la dispoziție, într-un cadru unic, o imagine de ansamblu de natură financiară
a contribuțiilor, însoțită de o descriere a principalelor norme și principii care le
reglementează. Curtea nu a mai analizat acest domeniu în profunzime până acum.

11 Perioada examinată de Curte în vederea acestei analize a aspectelor financiare

este 2014-2019. În ceea ce privește descrierea analitică a mecanismelor de contribuție,
s-a procedat la un bilanț al situației care exista la momentul redactării documentului
de analiză, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

12 Prezentul document nu este un raport de audit, ci o analiză care se bazează pe

informații colectate în mod special în acest scop până în decembrie 2020. Curtea
a colectat aceste informații de la Comisia Europeană, de la agențiile UE, de la Serviciul
European de Acțiune Externă (SEAE) și de la organismele AELS. La baza documentului
se află de asemenea studii, rapoarte, articole, publicații academice și alte informații
disponibile publicului cu privire la acest subiect.
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13 Pentru a oferi mai multe informații aprofundate cu privire la modul în care

funcționează în practică mecanismele de contribuție, Curtea a selectat mai multe
exemple:
o

o

Contribuții la programele și activitățile UE:
o

Orizont 2020 și Erasmus+, programe cărora le corespund cele mai mari
contribuții;

o

contribuții din partea țărilor AELS, care reprezintă sume semnificative și sunt
reglementate de mecanisme distincte;

Contribuții vărsate direct unor state membre:
o

granturile SEE/Norvegia și contribuția Elveției, care reprezintă totalitatea
contribuțiilor furnizate în afara bugetului UE.

11

Prezentare de ansamblu
a contribuțiilor
Temeiul juridic

14 Atunci când își definește relația cu o țară terță, UE utilizează, de regulă, acorduri

internaționale la nivel înalt pentru a stabili cadrul general al relațiilor. UE încheie
aceste acorduri urmând procedura standard prevăzută în Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) (a se vedea anexa I). Există o varietate mare de astfel de
acorduri. De regulă, aceste acorduri internaționale la nivel înalt nu stabilesc
contribuțiile din partea țărilor terțe.

15 Pe lângă acordurile la nivel înalt, UE încheie adesea cu fiecare țară terță un acord-

cadru separat privind principiile generale de participare la programele UE. Ulterior,
părțile încheie acorduri individuale pentru programe specifice, care pot fi adoptate
printr-o decizie a Comisiei pe baza unei proceduri simplificate prevăzute în TFUE 3.
Aceste acorduri individuale definesc contribuțiile financiare pe care fiecare țară le
plătește Uniunii Europene, precum și alte condiții specifice de participare.

16 Figura 2 grupează țările terțe în funcție de tipul de acord la nivel înalt pe care l-au
încheiat cu UE. Țările AELS, țările candidate și cele potențial candidate la aderarea la
UE, precum și țările vizate de politica europeană de vecinătate (PEV) sunt cele cu care
UE are cele mai strânse relații. Figura prezintă, de asemenea, cele 18 țări terțe care
contribuie la programe și activități ale UE.

3

Articolul 218 alineatul (7) TFUE.
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Figura 2 – Relațiile UE cu țările terțe
Alte relații relevante
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de independență a Kosovoului.

Acorduri de stabilizare și
de asociere

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Comisie (DG TRADE
pentru acordurile la nivel înalt și DG BUDG pentru țările contribuitoare).
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Prezentare de ansamblu cu privire la aspectele financiare

17 Contribuțiile plătite la bugetul general al UE sunt cele mai mari. Acestea sunt

vărsate în prezent de 18 țări terțe și sunt repartizate între aproape 30 de programe și
activități (a se vedea anexa II și anexa III pentru o imagine de ansamblu completă).

Contribuții la programe și activități ale UE
Contribuții la bugetul general al UE

18 Figura 3 prezintă valoarea totală a contribuțiilor vărsate de țările terțe la bugetul
UE în perioada 2014-2019, precum și primele cinci componente ca mărime ale
totalului. Contribuțiile aduse în cadrul Acordului privind SEE sunt colectate într-un
singur lot voluminos pentru toate programele (și prezentate ca atare în figură).
Creșterea globală a contribuțiilor între 2016 și 2017 a fost determinată în principal de
faptul că Elveția a trecut de la o participare parțială la programul Orizont 2020 la una
totală (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 77).
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Figura 3 – Contribuțiile totale la bugetul UE în perioada 2014-2019
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Notă: programul Orizont 2020 include totodată contribuțiile Elveției și ale Ucrainei la Programul pentru
cercetare și formare al Euratom, precum și contribuția Elveției la activitățile din cadrul proiectului de
reactor termonuclear experimental internațional (ITER).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei și ale Consiliului.

19 În cifre absolute, cei mai mari contribuitori sunt Elveția, Norvegia, Israel și Turcia,

ale căror contribuții combinate reprezintă aproximativ 95 % din totalul contribuțiilor
anuale ale țărilor terțe. 99 % din contribuții sunt colectate de cinci direcții generale:
DG Cercetare și Inovare (RTD), DG Buget (BUDG), DG Educație, Tineret, Sport și Cultură
(EAC), DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 4 (GROW) 5 și DG Migrație
și Afaceri Interne (HOME). Figura 4 oferă detalii suplimentare cu privire la repartizarea
contribuțiilor la bugetul UE pentru 2019 între țările terțe, precum și între programe și
activități specifice ale UE gestionate de aceste direcții generale (pentru o imagine de
ansamblu completă a perioadei 2014-2019, a se vedea anexa II). DG BUDG colectează
la nivel central contribuțiile SEE și le redistribuie ulterior între DG-urile responsabile de
gestionarea programelor și a activităților respective

4

Întreprinderi mici și mijlocii.

5

Începând cu 1.1.2020, responsabilitatea pentru activitățile UE legate de spațiu și de apărare a fost
transferată de la DG GROW către noua DG DEFIS.
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Figura 4 – Prezentare generală a principalelor contribuții la bugetul UE în
2019, pe țări, programe și direcții generale responsabile
în milioane de euro

Elveția

Orizont 2020

859,9 RTD

Contribuțiile SEE

395,8 BUDG

Turcia

Erasmus+

160,8 EAC

Serbia

Fondul pentru securitate
internă (FSI)

Norvegia

Israel

Islanda
Macedonia de Nord
Ucraina
Bosnia și Herțegovina
Tunisia
Albania
Insulele Feroe
Muntenegru
Armenia
Georgia
Liechtenstein
Moldova
Kosovo*

Sisteme globale de navigație
prin satelit ale UE (GNSS)

39,6 GROW
33,9 HOME

Programul pentru
competitivitatea IMM-urilor
(COSME)
Corpul european de
solidaritate
Europa creativă
Sistemul de informații privind
vizele (VIS) și Sistemul de
informații Schengen (SIS II)
Alte programe

Notă: figura prezintă contribuțiile așa cum au fost solicitate de Comisie (drepturi la plată). Din cauza
procedurilor de separare a exercițiilor sau a întârzierilor în efectuarea plăților, sumele plătite efectiv de
țările terțe în 2019 pot fi ușor diferite.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Comisie.
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20 Defalcarea contribuțiilor SEE în funcție de țară și de program sau activitate este
prezentată în figura 5 (pentru mai multe detalii, a se vedea anexa III).

Figura 5 – Contribuțiile SEE din 2019, defalcare pe țări și pe programe sau
activități
în milioane de euro
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor Comisiei.

17
Contribuțiile la agențiile UE

21 Pe lângă Comisie, agențiile gestionează și ele anumite programe și activități ale
UE. Există trei tipuri de agenții ale UE: agențiile executive ale Comisiei, agențiile
descentralizate și alte organisme cu mandate specifice, dintre care doar Institutul
European de Inovare și Tehnologie primește contribuții din partea unor țări terțe.

22 Agențiile executive sunt finanțate integral de Comisie de la bugetul UE, ceea ce

înseamnă că orice contribuții din partea unor țări terțe sunt deja incluse în sinteza
contribuțiilor la bugetul general prezentată în figura 4. Institutul European de Inovare
și Tehnologie primește, de asemenea, contribuții din partea țărilor terțe prin
intermediul bugetului UE.

23 Agențiile descentralizate primesc contribuții de la țări terțe fie prin intermediul

bugetului general al UE, fie direct în bugetele proprii. În 2019, aceste contribuții directe
s-au ridicat la 37 de milioane de euro (a se vedea figura 6).
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Figura 6 – Contribuțiile primite direct în 2019 de agențiile descentralizate
ale UE
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Turcia

Agenții:
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)
Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA)
Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul
de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

Notă: întrucât aceste contribuții nu fac parte din bugetul general al UE, ele nu sunt incluse în sinteza
prezentată în figura 4. Cifrele se bazează pe drepturile corespunzătoare anului 2019. Contribuțiile în
natură către agenții nu fac obiectul prezentului document de analiză.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza răspunsurilor agențiilor la chestionarul Curții.

Sprijinul UE pentru finanțarea contribuțiilor

24 Strategiile europene de extindere și de vecinătate evidențiază importanța

participării țărilor terțe la programe ale UE și la activități desfășurate de agențiile UE 6.
Pentru a sprijini colaborarea cu țări terțe în acest domeniu, UE poate rambursa parțial
contribuțiile acestora utilizând două dintre instrumentele sale de acțiune externă:

6

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on strengthening
the European Neighbourhood Policy [COM(2006) 726 final]; Comunicare a Comisiei către Consiliu și
Parlamentul European - Strategia de extindere și principalele provocări 2008-2009
[COM(2008) 674 final].
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Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) și Instrumentul european de
vecinătate (IEV). Participarea beneficiarilor IPA la programele și la agențiile UE are
obiectivul de a pregăti țările pentru statutul de membru deplin al UE.

25 Țara terță trebuie mai întâi să plătească contribuția integrală și apoi să solicite

rambursarea parțială a sumei plătite. IPA II permite, de regulă, rambursarea a până la
90 % din contribuția unei țări în primul an de participare, cu o scădere treptată în anii
următori. IEV permite, de obicei, un sprijin de până la 50 % din valoarea contribuțiilor.

26 Înainte de a acorda sprijin prin IPA II pentru participarea la programe ale UE,

Comisia evaluează situația specifică a țării respective și stabilește logica de intervenție.
Ea utilizează mai mulți indicatori pentru a evalua eficacitatea sprijinului acordat pentru
fiecare țară. Acești indicatori pot diferi semnificativ de la o țară la alta, din motive care
nu erau disponibile, iar numărul indicatorilor utilizați nu este legat de sumele care
urmează să fie rambursate (a se vedea exemplul din caseta 1).

Caseta 1
Indicatori utilizați pentru evaluarea sprijinului acordat prin IPA II
pentru contribuțiile Muntenegrului și ale Serbiei
Comisia pune la dispoziție aproximativ 1 milion de euro pe an pentru rambursarea
parțială a contribuțiilor Muntenegrului. Ea utilizează următorii șase indicatori
pentru a evalua participarea țării la programe ale UE:
o
o
o
o
o
o

numărul de programe pentru care s-a încheiat un acord;
numărul de entități care beneficiază pe deplin de programe și inițiative ale
UE;
rambursarea la timp a contribuțiilor;
nivelul de angajament și de asumare a responsabilității de către Muntenegru
în ceea ce privește participarea la programele UE, inclusiv din punct de
vedere financiar;
nivelul de cunoaștere a programelor UE în această țară;
nivelul de implicare și de informare în rândul comunităților minoritare.

În cazul Serbiei, Comisia oferă un sprijin în valoare de aproximativ 16 milioane de
euro pe an. Ea ține seama de următorii doi indicatori:
o
o

numărul de programe pentru care s-a încheiat un acord și
ratele de participare ale Serbiei la diferite programe ale UE.
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27 În documentele de programare pentru fiecare țară, Comisia prezintă date

specifice țării respective, inclusiv informații privind contribuțiile și sumele rambursate
prin IPA II. Nu există o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tuturor rambursărilor
efectuate în fiecare an din cele două instrumente de finanțare ale UE menționate mai
sus, defalcate pe țări și pe programe sau activități ale UE.

Contribuții vărsate direct unor state membre

28 Statele AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) contribuie cu fonduri

suplimentare la proiecte și la programe puse în aplicare, în cea mai mare parte, în mod
direct de unele state membre ale UE, în afara bugetului UE și cu norme diferite de
punere în aplicare (a se vedea punctele 78-107). Aceste contribuții, care se ridică în
medie la 0,5 miliarde de euro pe an, sunt vărsate direct unor state membre, pe baza
acordurilor încheiate între statele AELS și UE, și sunt destinate să vină în completarea
politicii de coeziune a UE prin reducerea disparităților sociale și economice.
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Contribuții la programe și activități
ale UE
Stabilirea, gestionarea, raportarea și auditarea contribuțiilor
Împărțirea responsabilităților

29 La nivelul UE, Comisiei îi revine rolul cel mai important în gestionarea

contribuțiilor. Figura 7 descrie principalele responsabilități ale diferitor entități ale UE
care se ocupă de contribuțiile țărilor terțe.

Figura 7 – Împărțirea responsabilităților legate de contribuțiile țărilor
terțe
Negocierea
acordurilor privind
participarea la
programe și activități
ale UE

Gestionarea
contribuțiilor (calcul,
colectare)

DG-uri ale
Comisiei/agenții ale
UE
Serviciul European
de Acțiune Externă
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implicat în negocierea
acordurilor pentru
majoritatea zonelor
geografice, cu excepția
Balcanilor de Vest și a
Turciei, pentru care
este doar consultat

DG-uri ale
Comisiei/agenții ale
UE
responsabile de
programele și de
activitățile UE

responsabile de
programele și de
activitățile UE

Raportările privind
contribuțiile

DG BUDG
a Comisiei
bugetul general al UE
conturile anuale ale UE

Controlul intern și
auditul contribuțiilor

Comisia/
agențiile UE
DG-uri, Serviciul de
Audit Intern, agențiile
și auditorii acestora

DG BUDG
pentru contribuțiile
SEE

Agențiile UE
DG NEAR
a Comisiei
rambursarea parțială a
contribuțiilor

bugetele anuale ale
agențiilor
conturile anuale ale
agențiilor

Oficiul European de
Luptă Antifraudă
(OLAF)
investigatorii fraudelor

Curtea de Conturi
Europeană
auditorul extern

Coordonarea tuturor aspectelor acțiunii externe a UE gestionate de direcțiile generale de resort
Secretariatul General al Comisiei

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor provenite din surse publice și puse la
dispoziție de Comisie și de SEAE.

Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

30 Punctul de plecare pentru stabilirea contribuțiilor este un calcul care implică

înmulțirea sumelor alocate în fiecare an programului sau activității UE vizate cu un
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raport numit „factor de proporționalitate”. Sumele alocate programului sau activității
UE în cauză sunt stabilite fie pe baza sumelor înscrise în buget, fie pe baza cheltuielilor
efective.

31 Factorul de proporționalitate este definit în acordul încheiat între țara terță și UE.
Scopul său este de a reflecta dimensiunea relativă a economiei țării terțe în raport cu
cea a UE (sau a tuturor țărilor care participă la un program), pe baza produsului lor
intern brut (PIB) 7.

32 Pentru a calcula factorul de proporționalitate, se utilizează, de regulă, una dintre
următoarele trei formule:
o

formula A (denumită și „formula PIB”):
PIB-ul țării terțe
PIB-ul UE

o

formula B (denumită și „formula SEE”, deoarece este utilizată în Acordul privind
SEE):
PIB-ul țării terțe
PIB-ul UE + PIB-ul țării terțe

o

formula C (utilizată doar pentru cazuri specifice):
PIB-ul țării terțe
PIB-ul tuturor țărilor care participă la program sau la activitate

33 Formulele A și B sunt cele mai utilizate. Formula A este formula standard aplicată

pentru contribuțiile țărilor terțe. Deoarece are un numitor mai mare decât formula A,
formula B este mai avantajoasă pentru țările terțe și se aplică țărilor cu care UE are
o relație mai strânsă (de regulă, statele SEE-AELS și țările candidate și potențial
candidate).

34 Formula C este utilizată mai puțin frecvent. Aceasta se aplică pentru a calcula, de
exemplu, contribuțiile pe care țările asociate spațiului Schengen 8 (Islanda,
7

Utilizând datele referitoare la PIB exprimate la prețurile pieței și provenite din statisticile Eurostat.
Datele referitoare la PIB sunt publicate pe site-ul Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en

8

A se vedea acordurile de asociere la spațiul Schengen: Norvegia și Islanda sunt părți la același acord
încheiat cu Consiliul (JO L 176, 10.7.1999, p. 36), în timp ce Liechtenstein a aderat la Acordul încheiat
între UE și Elveția, pe baza unui protocol separat (JO L 53, 27.2.2008, p. 52 și JO L 160, 18.6.2011,
p. 21).
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Liechtenstein, Norvegia și Elveția) le varsă pentru funcționarea sistemelor informatice
la scară largă care contribuie la buna funcționare a spațiului Schengen, cum ar fi
Sistemul de informații Schengen (SIS) sau Sistemul de informații privind vizele (VIS).
Numitorul specific al formulei reflectă faptul că toate țările participante ar trebui să
plătească partea care le revine din costurile aferente funcționării sistemului. Spre
deosebire de calculul contribuțiilor la alte programe ale UE, pentru care se utilizează
sume înscrise în buget, calculul contribuțiilor la SIS și la VIS se bazează pe cuantumul
plăților vărsate pentru funcționarea fiecăruia dintre aceste sisteme informatice într-un
anumit an.

35 În unele cazuri, în special în ceea ce privește statele AELS, valorile contribuțiilor

rezultă direct din calculul bazat pe una dintre cele trei formule descrise mai sus. În alte
cazuri însă, sumele calculate reprezintă mai degrabă o bază de negociere. Comisia
poate conveni cu o țară terță asupra unor ajustări care pot modifica în mod
semnificativ sumele teoretice obținute prin aplicarea formulelor.

36 De exemplu, Comisia a convenit cu două țări terțe asupra unei sume simbolice de

1 euro ca primă contribuție la programul „Europa creativă”, pentru a le acorda timp să
își consolideze capacitatea de a valorifica acest program. Într-un alt caz, o țară terță s-a
oferit să plătească o contribuție mai mare decât cea rezultată din aplicarea formulei B,
fapt care reflecta succesul participării sale la programul UE respectiv (a se vedea
caseta 3).

37 Nu există metode sau proceduri standardizate pentru aceste ajustări, iar

abordarea Comisiei variază în funcție de program și de țara terță în cauză. Pentru
a stabili valoarea finală a contribuțiilor, Comisia ia în considerare o serie de aspecte,
cum ar fi beneficiile obținute de țara terță prin participarea sa la program, contextul
politic și economic specific al negocierilor și obiectivele mai ample de politică externă
ale UE.

38 Majoritatea contribuțiilor vărsate direct agențiilor descentralizate ale UE sunt

calculate prin aplicarea fie a formulei A, fie a formulei B. Pentru Autoritatea Bancară
Europeană, pentru Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și pentru
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, contribuția statelor AELS care
participă la activitățile acestora se calculează utilizând o formulă diferită, în care
factorul de proporționalitate se bazează pe ponderea votului țării terțe respective în
raport cu cea a voturilor statelor membre ale UE. Ponderea votului fiecărei țări se
bazează pe dimensiunea populației sale.
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39 În unele cazuri, contribuțiile țărilor terțe sunt stabilite pe baza costurilor

operaționale ale activităților agenției la care aceasta participă. De exemplu, acesta este
cazul contribuțiilor Norvegiei și ale Elveției la o anumită anchetă realizată de
Eurofound sau cazul contribuției Norvegiei la bugetul Autorității Europene pentru
Valori Mobiliare și Piețe în legătură cu un proiect informatic specific.

Gestionarea contribuțiilor

40 Odată convenite sumele, direcțiile generale responsabile ale Comisiei solicită

contribuțiile pentru fiecare program. În general, această solicitare ia forma unei cereri
de fonduri pe an pentru fiecare program și pentru fiecare țară terță. Există excepții, de
exemplu pentru contribuțiile la programul Orizont 2020, care sunt împărțite în două
cereri de fonduri pe an, și pentru contribuțiile SEE, care sunt colectate printr-o singură
cerere de fonduri pentru toate programele.

41 Contribuțiile țărilor terțe la un program nu pot fi utilizate decât pentru programul
respectiv. Totuși, contribuțiile neutilizate din ultimul an al unui program pot fi
transferate către programul succesor.

42 În cazurile în care țările terțe nu efectuează plata înainte de termenul-limită,

Comisia are dreptul de a percepe dobânzi pentru sumele restante, astfel cum se
specifică în acordurile respective. Figura 8 prezintă procedura standard urmată de
Comisie pentru recuperarea sumelor datorate 9.

9

Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts
receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final; Manualul contabil al Comisiei.
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Figura 8 – Procedura de colectare a contribuțiilor restante
Nu s-a efectuat nicio plată în
termen de 21 de zile

Nu s-a efectuat nicio plată în
termen de 21 de zile

Termen-limită
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Cererea de fonduri
prevede un termenlimită până la care țara
terță trebuie să
plătească contribuția.

Se reamintește faptul că la
suma datorată se vor adăuga
dobânzi penalizatoare.

Nu s-a efectuat nicio plată în termen
de 15 zile, iar Comisia nu poate
compensa suma din bani care ar
urma să fie plătiți debitorului.

Scrisoare de punere în
întârziere
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în termen de 15 zile.

Acțiuni în justiție
Serviciul juridic al Comisiei
poate introduce o acțiune
în justiție pentru a
recupera suma datorată.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Deciziei C(2018) 5119 final și a Manualului contabil al
Comisiei.

43 În 2019, aproximativ un sfert din contribuții au fost plătite după termenul-limită,

cu o întârziere medie de 51 de zile. Dintre acestea, aproximativ o treime au fost plătite
cu o întârziere de peste 21 de zile, adică după ce Comisia a trimis o notificare de
reamintire în care atrăgea atenția asupra faptului că la suma datorată se vor adăuga
dobânzi. Comisia a colectat dobânzi penalizatoare în valoare de 110 180 de euro
pentru aceste contribuții.

Modalitățile de raportare

44 Nu există mecanisme specifice de raportare pentru contribuțiile colectate.

Fiecare direcție generală a Comisiei ține evidența contribuțiilor pe care le gestionează
prin intermediul unui tablou de bord intern sau al altor instrumente similare, care sunt
utilizate pentru a pregăti calculele în vederea cererilor de fonduri. Unele direcții
generale raportează cu privire la participarea țărilor terțe la programele și la activitățile
UE pe care le gestionează.
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45 Comisia prezintă valoarea totală a contribuțiilor din partea țărilor terțe în bugetul
general al UE și în conturile anuale. Unele informații suplimentare, cum ar fi
contribuțiile furnizate de fiecare stat SEE-AELS și contribuțiile defalcate pe programe și
pe grupuri de țări terțe, pot fi găsite în anexele aferente și în documentele de lucru ale
Comisiei 10.

46 Comisia nu publică periodic o prezentare de ansamblu detaliată a contribuțiilor
din care să reiasă sumele primite de la fiecare țară terță pentru fiecare program sau
activitate a UE la care aceasta participă. Ea a pus totuși la dispoziție o astfel de
prezentare de ansamblu a contribuțiilor la bugetul UE în răspunsul său la două
întrebări adresate de deputați din Parlamentul European în 2017 11.

Controlul intern și auditul

47 Mecanismele de control intern și de audit pentru contribuțiile țărilor terțe sunt

cele aplicate tuturor veniturilor UE, în conformitate cu Regulamentul financiar 12. Până
la data finalizării documentului de analiză, Serviciul de Audit Intern al Comisiei nu
efectuase niciun audit specific pe această temă.

48 Curtea auditează aceste contribuții în vederea declarației de asigurare privind
conturile consolidate ale UE. Constatările rezultate în urma acestei activități sunt
publicate în rapoartele anuale ale Curții. De exemplu, în 2015 și în 2016, Curtea
a identificat câteva erori minore legate de calcularea contribuțiilor SEE 13.

10

Anexele „Spațiul Economic European” și „Lista rubricilor bugetare deschise pentru țările candidate și,
dacă este cazul, pentru potențialii candidați din Balcanii de Vest și anumite țări partenere” la bugetul
general, Documentul de lucru V care însoțește proiectul de buget și anexa A – Veniturile la conturile
anuale.

11

Întrebările 1199/2017 și 7891/2017.

12

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222.

13

A se vedea punctul 4.20 din Raportul anual pe 2015 și punctul 4.19 din Raportul anual pe 2016
(JO C 375, 13.10.2016, p. 136 și JO C 322, 28.9.2017, p. 142).
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Exemple selectate de contribuții la programe ale UE:
Orizont 2020 și Erasmus+

49 La punctele următoare sunt prezentate mecanismele specifice instituite pentru
exemplele de contribuții selectate.

Contribuțiile la programul Orizont 2020

50 Orizont 2020 a fost programul de finanțare al UE pentru cercetare și inovare

14

din

perioada 2014-2020, dotat cu un buget de 77 de miliarde de euro.

51 Ca regulă generală, programul Orizont 2020 era deschis participării țărilor terțe,

deși acestea nu aveau întotdeauna dreptul de a primi finanțare din partea UE. În acest
sens, Orizont 2020 făcea distincție între țările asociate și cele neasociate.
o

Entitățile din țările asociate beneficiau de aceleași clauze și condiții ca cele din
statele membre ale UE. Țările asociate trebuiau să plătească contribuții financiare
la program, definite în acordurile specifice încheiate cu UE privind participarea la
Orizont 2020.

o

Țările neasociate puteau participa la aproape toate părțile programului, dar, în
mod normal, nu primeau finanțare din partea UE 15 și nu plăteau contribuții. În
total, la program au participat peste 100 de țări neasociate, Statele Unite ale
Americii fiind partenerul cel mai activ.

52 Asocierea la program era posibilă numai pentru țările candidate și pentru cele

potențial candidate, pentru țările din cadrul PEV și pentru statele AELS, precum și
pentru țările asociate la programul predecesor, Al șaptelea program-cadru. În 2020,
16 țări terțe erau asociate la program. Dintre acestea, țările cele mai active din punctul
de vedere al numărului de cereri de finanțare acceptate au fost Elveția, Norvegia și
Israel.

14

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013
de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104-173).

15

Pentru mai multe informații, a se vedea: Comisia Europeană, „From Horizon 2020 to Horizon
Europe”, în Monitoring flash nr. 3 – International cooperation, februarie 2019.
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Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

53 Comisia a calculat contribuțiile la programul Orizont 2020 utilizând un factor de
proporționalitate bazat fie pe formula A, fie pe formula B (a se vedea punctul 32).
Formula B se aplică statelor SEE-AELS, țărilor candidate și celor potențial candidate.
Formula A se aplică celorlalte țări asociate.

54 Factorul de proporționalitate se aplica sumelor înscrise în buget pentru program.

În cazul țărilor candidate și al celor potențial candidate, precum și al unora dintre țările
PEV, suma astfel obținută era ajustată în sens descrescător prin factori de corecție.
Factorii de corecție nu se aplicau în cazul țărilor asociate care dispuneau de
o capacitate științifică și tehnologică solidă, cum ar fi statele AELS sau Israel.

55 Factorii de corecție erau definiți în acordurile individuale privind participarea la

programul Orizont 2020. Comisia stabilea acești factori pe baza performanțelor
anterioare ale fiecărei țări asociate și a capacității sale estimate de a valorifica
programul, ținând seama de obiectivele mai ample de politică urmărite de UE în cadrul
politicilor de extindere și de vecinătate. Nu exista o metodă sau o procedură
standardizată pentru calcularea unui factor de corecție specific pentru fiecare țară.
Prin urmare, mecanismul permitea Comisiei să stabilească factori de corecție de la caz
la caz în cadrul negocierilor cu fiecare țară terță.

56 Factorii de corecție variau de la 0 la 1 și indicau partea din suma calculată pe baza

factorului de proporționalitate pe care țara terță urma să o plătească efectiv. De
exemplu, dacă factorul de corecție este 0,15, înseamnă că țara terță respectivă va plăti
doar 15 % din suma calculată pe baza factorului de proporționalitate. Cu cât factorul
de corecție este mai mic, cu atât valoarea contribuției finale va fi și ea mai mică.

57 Comisia a acordat Ucrainei și Tunisiei factori de corecție excepțional de mici, de

0,05 (contribuție de numai 5 % din suma calculată), pentru a demonstra sprijinul UE
pentru aceste țări la momentul respectiv – ca urmare a anexării Crimeii de către Rusia
și a atacurilor teroriste din Tunisia. Tabelul 1 oferă o imagine de ansamblu a tuturor
factorilor de proporționalitate și a factorilor de corecție aplicabili pentru contribuțiile la
programul Orizont 2020 (situația din octombrie 2020).

29

Tabelul 1 – Formulele factorilor de proporționalitate și factorii de
corecție pentru programul Orizont 2020
Teritoriul/țara asociat(ă) la
programul Orizont 2020

Factor de
proporționalitate

Factor de corecție

Albania

Formula B

0,15

Armenia

Formula A

0,25

Bosnia și Herțegovina

Formula B

0,15

Elveția

Formula A

Nu se aplică

Insulele Feroe

Formula A

Nu se aplică

Georgia

Formula A

0,15

Israel

Formula A

Nu se aplică

Islanda

Formula B

Nu se aplică

Moldova

Formula A

0,25

Muntenegru

Formula B

0,50

Macedonia de Nord

Formula B

0,50 -> 0,15

Norvegia

Formula B

Nu se aplică

Serbia

Formula B

0,50

Tunisia

Formula A

0,05

Turcia

Formula B

0,14 -> 0,00

Ucraina

Formula A

0,05

Notă: factorul de corecție pentru Macedonia de Nord a fost modificat de la 0,5 la 0,15 începând din
2018, iar factorul de corecție pentru Turcia a fost modificat de la 0,14 la 0 pentru 2020 (a se vedea
caseta 2).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

58 Acordurile privind participarea la programul Orizont 2020 prevedeau, în general,
o evaluare intermediară a factorilor de corecție și a cuantumurilor contribuțiilor în al
patrulea an al programului. Comisia a efectuat astfel de evaluări pentru perioada de
programare 2014-2020 în 2017.

59 Aceste evaluări nu implicau o revizuire automată a cuantumului contribuției, dar
Comisia putea avea în vedere o astfel de revizuire pe baza unei cereri explicite din
partea unei țări asociate. În urma evaluărilor realizate în 2017, două țări au transmis
astfel de cereri, iar Comisia a decis să le accepte (pentru mai multe detalii, a se vedea
caseta 2).
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Caseta 2
Revizuirea factorilor de corecție în urma evaluării intermediare
Turcia
În ceea ce privește Turcia, evaluarea a arătat că cercetătorii turci au prezentat un
număr relativ scăzut de propuneri de finanțare și că, în multe domenii, rata de
succes a acestora se situa sub media programului. Comisia a estimat că Turcia ar
urma să primească o finanțare de aproximativ 240 de milioane de euro în cadrul
Orizont 2020, pe întreaga durată a programului, în comparație cu o valoare totală
a contribuțiilor la program estimată la acel moment la 436 de milioane de euro
(aproximativ 28 % din aceste contribuții au fost rambursate din IPA II).
În urma evaluării, Turcia a solicitat ca factorul de corecție să fie modificat de la
0,14 la 0 pentru 2020, ceea ce ar dispensa-o de contribuția financiară pentru anul
respectiv, iar Comisia a acceptat această cerere 16. Ținând cont de această
modificare, Turcia a plătit 359,5 milioane de euro pentru participarea sa la
programul Orizont 2020 în perioada 2014-2020.
Macedonia de Nord
Motive similare au determinat Comisia să accepte cererea Macedoniei de Nord de
modificare a factorului de corecție de la 0,50 la 0,15 pentru anii 2018-2020.
Comisia a estimat că Macedonia de Nord ar urma să primească o finanțare de
aproximativ 8 milioane de euro pe întreaga durată a programului, în condițiile în
care plătește contribuții în valoare de aproximativ 22 de milioane de euro 17.
O parte din aceste contribuții era de asemenea acoperită de fonduri IPA II (90 % în
2014, scăzând treptat la 40 % în 2020).

60 Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia a propus efectuarea de

corecții automate pentru orice dezechilibru semnificativ între contribuțiile plătite și
fondurile primite de țările terțe. Acest lucru va elimina necesitatea unor modificări ale
acordurilor privind participarea la program.

16

C(2019) 7623 final din 28.10.2019.

17

C(2018) 3719 final din 13.6.2018.
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Contribuțiile la programul Erasmus+

61 Erasmus+ este un program al UE care oferă oportunități de mobilitate și de

cooperare în sectorul educației, al formării profesionale, al tineretului și al sportului,
fiind dotat cu un buget de 14,7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

62 La fel ca Orizont 2020, programul făcea distincție între două grupuri de țări
participante:
o

țările participante la program: acestea puteau lua parte la toate acțiunile
Erasmus+ și contribuiau financiar la program. Această categorie includea toate
statele membre ale UE și șase țări terțe: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Macedonia de Nord, Serbia și Turcia;

o

țările partenere, care includ țări vecine ale UE și țări din întreaga lume: acestea
puteau lua parte doar la anumite acțiuni din cadrul programului 18, iar participarea
lor făcea obiectul unor criterii specifice. Patru țări partenere au vărsat contribuții:
Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo* și Muntenegru.

Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

63 Contribuțiile erau calculate pe baza formulei B (a se vedea punctul 32). Totuși,

pentru țările candidate și pentru cele potențial candidate, care puteau participa
integral sau parțial la program, contribuțiile care rezultau din aplicarea formulei erau
ajustate de la caz la caz.

64 Pentru a oferi mai multe detalii cu privire la modul în care sunt stabilite

cuantumurile contribuțiilor, Curtea a selectat două exemple: Turcia și Muntenegru
(a se vedea caseta 3). Turcia a fost o țară participantă la program și plătea cea mai
mare contribuție dintre toate țările terțe din această categorie, în timp ce Muntenegru
era o țară parteneră care lua parte doar la anumite activități și vărsa cea mai mică
contribuție.

18

Pentru mai multe informații, a se vedea: Comisia Europeană, Erasmus+ programme guide,
august 2020, p. 8-9.
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Caseta 3
Contribuția Turciei la programul Erasmus+
Din 2003, Turcia participă la mai multe programe ale UE din domeniul educației.
Contribuția sa financiară la aceste programe a crescut semnificativ de la acea dată,
ajungând spre sfârșitul perioadei de programare 2007-2013 la 134 de milioane de
euro. Această sumă corespunde unei proporții de aproximativ 10,8 % din bugetul
consacrat de UE celor două programe la care Turcia a participat și care fac parte în
prezent din programul Erasmus+. Prin urmare, Comisia a propus menținerea
aceleiași proporții (în locul unui factor de proporționalitate bazat pe PIB) pentru
a calcula contribuția financiară a țării la Erasmus+ în perioada de programare
ulterioară (2014-2020).
Întrucât bugetul programului Erasmus+ era semnificativ mai mare decât bugetul
programelor predecesoare, aplicarea proporției de 10,8 % ar fi condus la
o contribuție financiară de aproape 1,6 miliarde de euro (10,8 % * 14,7 miliarde de
euro). În urma negocierilor cu Turcia, Comisia a convenit ca această contribuție să
fie redusă la jumătate (800 de milioane de euro). Aceasta reprezintă 5,4 % din
bugetul total al programului, procent care depășește factorul teoretic de
proporționalitate care ar rezulta din aplicarea formulei B (4,51 %). Prin urmare,
Comisia a considerat că valoarea contribuției este satisfăcătoare. În plus, Turcia
a plătit o contribuție anuală de 9 milioane de euro pentru dimensiunea
internațională a programului, care finanțează mobilitatea și cooperarea în
domeniul învățământului superior cu țările partenere din afara Europei.
Acordul inițial nu includea o clauză de revizuire. Cu toate acestea, având în vedere
succesul programului, Turcia și-a exprimat în 2014 disponibilitatea de a-și majora
contribuția financiară. Prin urmare, acordul a fost modificat, iar contribuția
financiară a fost actualizată la 870 de milioane de euro (126 de milioane de euro
pe an începând din 2015). În 2018, 44 930 de participanți la 1 417 proiecte turce
au beneficiat de activități Erasmus+, valoarea totală a granturilor aferente fiind de
84 de milioane de euro 19.

Contribuția Muntenegrului la programul Erasmus+
Muntenegru participă pe picior de egalitate cu statele membre ale UE numai la
anumite acțiuni: platforme de sprijin IT și sprijin pentru reforme ale politicilor.
Contribuția Muntenegrului a fost fixată la 50 000 de euro, ceea ce reprezintă cu
aproximativ 40 % mai mult decât suma calculată pe baza formulei B. Comisia
a propus această sumă mai mare pentru a reflecta faptul că costurile de
participare la platformele informatice nu sunt proporționale cu PIB-ul unei țări.

19

Comisia Europeană, Erasmus+ 2018 in numbers – Turkey, 2019.
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Contribuțiile AELS la bugetul UE

65 Cele patru state AELS varsă contribuții la bugetul UE pe baza a două tipuri diferite
de construcții juridice: Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie pe baza Acordului
privind SEE, în timp ce Elveția nu participă la SEE și are acorduri bilaterale separate cu
UE.

Contribuțiile SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

66 Acordul privind SEE asigură o bază unică pentru participarea celor trei state SEE-

AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) la activitățile UE. Unul sau mai multe state
SEE-AELS au participat la 15 dintre cele 60 de programe ale UE pentru
perioada 2014-2020, aducând o contribuție anuală de aproximativ 400 de milioane de
euro.
Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

67 Statele SEE-AELS contribuie la două tipuri de cheltuieli ale UE: cheltuieli

operaționale (care reprezintă cea mai mare parte a contribuției SEE-AELS) și cheltuieli
pentru administrația publică a UE.

Contribuția la cheltuielile operaționale

68 Cheltuielile operaționale se referă la sumele cheltuite pentru acțiuni specifice

care fac parte din programele și activitățile UE. Contribuția financiară anuală a SEEAELS la cheltuielile operaționale se calculează prin înmulțirea factorului de
proporționalitate (formula B) pentru fiecare stat SEE-AELS cu valoarea liniei relevante
din bugetul UE. Suma care trebuie plătită se stabilește pe baza fondurilor rezervate în
bugetul UE pentru cheltuielile anuale ale proiectelor derulate în cadrul programelor UE
(credite de plată). Alte țări terțe contribuie pe baza fondurilor rezervate pentru toate
cheltuielile viitoare ale proiectelor noi aprobate într-un anumit an (credite de
angajament), care sunt, de obicei, mai mari decât creditele de plată din primii ani de
punere în aplicare a programului 20.

20

Secretariatul AELS, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement,
noiembrie 2002, p. 34-36.
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69 Întrucât creditele de plată reprezintă doar o estimare a cheltuielilor preconizate
pentru proiectele în curs, cheltuielile efective din fiecare an pot duce la cifre diferite
privind plățile. În fiecare an, Comisia comunică statelor SEE-AELS cheltuielile efective
din anul N-2, care pot antrena o corecție a contribuției plătite pentru anul respectiv.

Contribuția la administrația publică a UE

70 Contribuția la administrația publică a UE acoperă salarii, pensii, clădiri,

echipamente și costuri legate de IT. Aceasta se negociază cu statele SEE-AELS pe baza
bugetului fiecărui program sau al fiecărei activități.

71 Contribuția statelor SEE-AELS la cheltuielile pentru administrația publică a UE este
în proporție de aproximativ două treimi o contribuție în natură, care implică detașarea
de experți naționali pe lângă Comisie, iar o treime din contribuție este de natură
financiară. Contribuția în natură se stabilește pe baza estimării de către Comisie
a costului mediu anual per expert detașat, indiferent de costurile salariale suportate
efectiv de statele SEE-AELS. În 2020, această estimare a fost de 125 000 de euro per
expert (cu excepția personalului temporar al Eurostat, pentru care contribuția se
bazează pe costul efectiv). În 2020, 26 de experți naționali au fost detașați în cadrul
Acordului privind SEE, în principal din Norvegia. Aceasta reprezintă o contribuție în
natură de 3,25 milioane de euro.

72 Contribuția financiară se bazează pe cheltuielile indirecte estimate și pe costurile
suplimentare aferente activității fiecărui expert detașat (pentru spațiu de birou,
deplasări, reuniuni, comitete, conferințe și publicații legate în mod direct de
participarea statelor SEE-AELS la o anumită activitate). Contribuția financiară pentru
2020 se ridică la aproximativ 1,6 milioane de euro.
Gestionarea contribuțiilor

73 Responsabilitatea generală pentru relațiile UE cu statele AELS revine Serviciului

European de Acțiune Externă, în timp ce Comisia (DG BUDG) este responsabilă pentru
gestionarea chestiunilor bugetare legate de contribuțiile SEE, și anume pregătirea
anexei SEE la bugetul UE (care conține creditele relevante privind SEE) și lansarea
cererilor de fonduri (a se vedea figura 9). Contribuțiile SEE sunt gestionate în mod
centralizat de către DG BUDG deoarece fac parte dintr-un acord unic (Acordul
privind SEE).
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Figura 9 – Cronologie orientativă pentru contribuția statelor SEE-AELS la
bugetul UE
Anul N-1

31 ianuarie (cel târziu)
Comisia trimite statelor
SEE-AELS informații cu
privire la
programele/activitățile
UE.

Anul N

15 februarie (cel târziu)

Aprilie/mai

Statele SEE-AELS își exprimă
interesul față de activități ale
UE care încep în anul N.

Comisia trimite statelor SEE-AELS:
- cheltuielile efective din anul N-2
- factorul de proporționalitate pentru anul N
- o propunere de contribuție la administrația
publică a UE pentru anul N.

Aprilie/mai

Decembrie/ianuarie

1 iulie (cel târziu)

Mai

Bugetul UE adoptat este
publicat, iar UE și partea SEEAELS confirmă printr-un
schimb de scrisori contribuția
la administrația publică a UE.

Bugetul UE pentru anul N
este adoptat, iar
Secretariatul AELS
actualizează bugetul
general intern al SEEAELS.

Partea SEE-AELS
poate solicita
corectarea anexei
referitoare la SEE.

Comisia propune
Consiliului și
Parlamentului European
un proiect de buget al UE
pentru anul N și transmite
SEE-AELS anexa SEE la
buget corespunzătoare.

până la 1 iunie (cel târziu)
Partea SEE-AELS comunică
Comisiei modul de împărțire
a contribuției între statele
SEE-AELS.

până la 10 iulie (cel târziu) până la 15 august (cel târziu) până la 31 august(cel târziu)
Comitetul mixt al SEE
adoptă decizii de instituire
a participării statelor SEEAELS la activitățile UE
pentru anul N.

Comisia pregătește
cererile de fonduri
adresate statelor
SEE-AELS pe baza
anexei finale privind
SEE.

Statele SEE-AELS trebuie
să plătească sumele
datorate.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Protocolului 32 la Acordul privind SEE și a orientărilor
interne ale Comisiei.
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Contribuțiile Elveției

74 Spre deosebire de alte țări vecine ale UE, în cazul Elveției nu există un acord

general care să reglementeze relațiile dintre UE și această țară. Cele două părți
utilizează în schimb un sistem de numeroase acorduri bilaterale încheiate pentru
fiecare sector de cooperare specific. În prezent, există aproximativ 20 de acorduri
majore, completate cu aproximativ alte 100 de acorduri 21. Majoritatea acordurilor
bilaterale majore sunt grupate în două mari pachete: Bilaterals I (1999) și Bilaterals II
(2004).

75 Începând din 2008, Consiliul a afirmat în repetate rânduri că sistemul actual de

acorduri bilaterale și-a atins limitele din cauza complexității și a caracterului său
incomplet 22. Ulterior, negocierile pentru un acord-cadru instituțional global cu Elveția
au început în mai 2014. Acest acord urmărește să stabilească un cadru instituțional
unic pentru toate acordurile existente și viitoare încheiate între UE și Elveția cu privire
la accesul pe piață. În decembrie 2018, Consiliul Federal Elvețian a decis să organizeze
o consultare publică cu părțile interesate elvețiene pe tema proiectului de text 23 al
acordului-cadru instituțional. În urma consultării, partea elvețiană a solicitat clarificări
suplimentare și corespondența dintre cele două părți a continuat 24. Potrivit
autorităților elvețiene, Consiliul Federal Elvețian și-a definit în noiembrie 2020 poziția
cu privire la clarificările necesare și discuțiile între cele două părți au fost reluate.
Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

76 Toate cele trei formule (a se vedea punctele 31-33) sunt utilizate la calcularea

factorului de proporționalitate, precum și a altor factori care sunt adaptați la activități
specifice. Nu se aplică factori de corecție sau ajustări similare. Tabelul 2 prezintă
programele și activitățile pentru care s-au primit contribuții în 2019.

21

Comisia Europeană (DG TRADE), Countries and regions: Switzerland.

22

Concluziile Consiliului privind relațiile UE cu Confederația Elvețiană, comunicatul de presă nr. 116/19
din 19.2.2019, punctul 8.

23

Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans les
parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018.

24

Scrisoarea Consiliului Federal Elvețian adresată Președintelui Comisiei Europene, 7 iunie 2019;
Scrisoarea Președintelui Comisiei Europene adresată Consiliului Federal Elvețian, 11 iunie 2019,
Ares(2019)4158773.
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Tabelul 2 – Contribuțiile Elveției la bugetul UE pentru 2019
Program/activitate
Programul Orizont 2020 (inclusiv Euratom și
ITER)

Contribuție
(în milioane de euro)
511,0

Factor de
proporționalitate
Formula A și
formula B

Sisteme globale de navigație prin satelit ale
UE

27,1

Formula A

Fondul pentru securitate internă (FSI)

22,4

Formula C

Sistemul de informații privind vizele (VIS)

0,7

Formula C

Sistemul de informații Schengen (SIS)

0,5

Formula C

Costuri administrative legate de spațiul
Schengen (comitete)

0,02

Formula C

Costuri administrative legate de spațiul
Schengen (secretariatul Schengen)

0,7

Factor specific

Cooperarea în domeniul statistic

4,8

Factor specific

Agenția Europeană de Mediu

1,4

Factor specific

CCN/CSI

0,1

Factor specific

Total

568,7

Note: formula B se utilizează numai pentru calcularea contribuțiilor la o parte a Programului pentru
cercetare și formare al Euratom și pentru activitățile din cadrul proiectului ITER. CCN/CSI se referă la
Rețeaua comună de comunicații și Interfața comună a sistemelor utilizate în domeniul vamal. Pentru SIS,
VIS și Eurodac, Elveția furnizează contribuții suplimentare direct agenției eu-LISA (a se vedea figura 6).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor contabile ale Comisiei și ale Consiliului.

77 Cea mai ridicată contribuție din partea Elveției este consacrată programului

Orizont 2020. Din perspectivă istorică, Elveția a fost una dintre primele țări asociate la
programele pentru cercetare ale UE. Cu toate acestea, asocierea sa la programul
Orizont 2020 între anii 2014-2016 a fost parțială, ceea ce a însemnat că entitățile
elvețiene erau eligibile pentru finanțare din partea UE doar în cadrul unui număr redus
de acțiuni ale programului. Pentru a acoperi reducerea finanțării disponibile în cadrul
programului Orizont 2020, guvernul elvețian a creat o schemă de finanțare națională
alternativă. În același timp, caracterul parțial al asocierii a cauzat o scădere temporară
a contribuțiilor plătite de Elveția Uniunii Europene.

38

Contribuții vărsate direct unor state
membre
78 Fondurile vărsate de statele AELS în afara bugetului UE direct către unele state

membre ale UE dispun de mecanisme de calcul specifice și de mecanisme de
gestionare, de raportare, de control intern și de audit diferite de cele care se aplică
contribuțiilor la bugetul general al UE. Aceste mecanisme specifice sunt descrise mai
detaliat la punctele următoare.

Granturile SEE și granturile novergiene acordate unor state
membre ale UE

79 Statele SEE-AELS acordă unor state membre ale UE granturi în vederea reducerii

disparităților sociale și economice în SEE și a consolidării relațiilor cu statele
beneficiare. Aceste contribuții pot fi considerate ca o contrapartidă pentru participarea
Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la piața internă a UE (a se vedea punctul 84).
Baza pentru aceste granturi se regăsește în Acordul privind SEE 25 și în Acordul încheiat
între Norvegia și Uniunea Europeană cu privire la mecanismul financiar norvegian.

80 Fondurile sunt gestionate în mod independent, prin două scheme de finanțare.

Granturile SEE sunt finanțate în comun de Islanda, de Liechtenstein și de Norvegia (țări
donatoare), în timp ce granturile acordate de Norvegia sunt finanțate doar de această
țară. Granturile SEE există din 1994, iar contribuțiile au crescut substanțial odată cu
extinderea UE în 2004, dată la care granturile acordate de Norvegia au fost create ca
mecanism de finanțare suplimentar.

81 Granturile SEE oferă sprijin unui număr de 15 state membre ale UE (denumite

„țări beneficiare”) care sunt de asemenea beneficiare ale Fondului de coeziune al UE 26.
Granturile acordate de Norvegia oferă finanțare pentru cele 13 state membre care au
aderat la UE începând din 2004. În cadrul ambelor tipuri de granturi, sunt rezervate
fonduri pentru cooperarea regională și pentru promovarea ocupării forței de muncă în

25

Mecanismele financiare ale SEE sunt prevăzute în partea VIII a Acordului privind SEE (articolele 115117), precum și în protocoalele 38, 38a, 38b și 38c.

26

Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia,
România, Slovenia și Slovacia.

39
rândul tinerilor. Acestea pot fi utilizate pentru a sprijini, de asemenea, proiecte cu
participarea altor state membre ale UE.

82 Contribuția totală se ridică la 2,8 miliarde de euro în perioada

1 mai 2014-30 aprilie 2021. Printre principalele domenii de sprijin se numără
cercetarea și educația, reducerea sărăciei și protecția mediului (a se vedea figura 10).
Granturile sunt disponibile pentru organizații neguvernamentale, pentru instituții
academice și de cercetare, precum și pentru sectoarele public și privat.

83 Până la sfârșitul anului 2020, între țările donatoare și țările beneficiare fuseseră
convenite în mod oficial, pentru perioada de finanțare 2014-2021, 96 de programe și
două fonduri regionale. Aproximativ 8 alte programe urmau să fie semnate în 2021.
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Figura 10 – Figura 10 – Alocarea granturilor SEE și granturilor norvegiene
pentru perioada 2014-2021 (în milioane de euro)
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Polonia | 809,3
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184.5 | Republica Cehă
113,1 | Slovacia
214,6 | Ungaria
Liechtenstein
37,7 | Slovenia
103,4 | Croația
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euro
ca finanțare

Bulgaria | 210,1
Grecia | 116,7
Portugalia | 102,7
Cipru | 11,5
Malta | 8,0

DOMENII DE SPRIJIN ÎN 2019 (în milioane de euro)
Inovare, cercetare, educație și competitivitate
591,7

Cultură, societatea civilă, buna guvernanță, drepturile și libertățile fundamentale
415,3

Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
408,8

Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei
378,9

Justiție și afaceri interne
340,6

Notă: la sfârșitul anului 2019, alocarea către domeniile de sprijin nu era încă finalizată.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din Raportul pe 2019 privind stadiul
granturilor SEE și al granturilor norvegiene, precum și pe baza informațiilor din Acordul privind SEE.
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Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

84 Cuantumurile contribuțiilor au fost rezultatul unui acord politic între UE și țările

donatoare și nu exista o metodologie specifică utilizată pentru calcularea acestora.
Potrivit Comisiei 27, punctul de plecare utilizat de UE pentru negocieri a fost acela că
statele SEE-AELS, ca parte a pieței interne, ar beneficia la fel de mult ca statele
membre de pe urma unei piețe interne extinse. Prin urmare, ele ar trebui să participe
și la dezvoltarea sustenabilă și echitabilă a pieței interne, contribuind la reducerea
disparităților sociale și economice în UE/SEE. În 2016, UE și țările donatoare au
convenit asupra unei creșteri a fondurilor în raport cu perioada 2009-2014, când a fost
furnizată suma de 1,8 miliarde de euro. Suma convenită pentru perioada mai 2014 aprilie 2021 a fost de 2,8 miliarde de euro (1,55 miliarde de euro pentru granturile SEE
și 1,25 miliarde de euro pentru granturile acordate de Norvegia). Aceste sume sunt
puse la dispoziție pentru angajamente în tranșe anuale egale. Alocările specifice pentru
fiecare țară au fost stabilite de Comisie pe baza cheii de repartizare utilizate pentru
Fondul de coeziune al UE 28. Defalcarea contribuțiilor pentru granturile SEE între cele
trei țări donatoare se bazează pe raportul dintre PIB-urile acestora: Norvegia
furnizează 95,8 %, Islanda 3 % și Liechtenstein 1,2 %.

Gestionarea contribuțiilor

85 Statele SEE-AELS au responsabilitatea de a se asigura că modalitățile de punere în

aplicare sunt, în esență, identice pentru cele două mecanisme financiare. Ele au emis
două regulamente pentru punerea în aplicare a granturilor SEE și, respectiv, granturilor
norvegiene 29 și au încheiat, de asemenea, un memorandum de înțelegere 30 cu fiecare
stat beneficiar.

86 Memorandumurile de înțelegere stabilesc dispozițiile-cadru privind alocarea
specifică pentru fiecare țară (inclusiv defalcarea alocării pe programe) și instituie

27

Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru adaptarea
următoarelor acorduri în vederea extinderii UE cu Croația: Acordul privind Spațiul Economic
European, Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar
norvegian pentru perioada 2009-2014 […] [COM(2012) 255 final].

28

Punctul 5 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 320-469).

29

Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

30

Toate memorandumurile de înțelegere încheiate pentru actuala perioadă de finanțare sunt
disponibile pe site-ul SEE consacrat granturilor:
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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structuri pentru gestionarea și controlul fondurilor. Punctele focale naționale
desemnate de fiecare stat beneficiar poartă responsabilitatea generală pentru punerea
în aplicare a memorandumurilor de înțelegere.

87 Responsabilitatea gestionării granturilor este partajată între statele SEE-AELS și
țările beneficiare (a se vedea figura 11).

Figura 11 – Gestionarea granturilor SEE și a granturilor norvegiene
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Ambasade

statele donatoare
statele beneficiare

Stat donator
(state
donatoare)

Oficiul
mecanismelor
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Operatorul de
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Promotorul de
proiect

Partener
donator al
programului

Partener de
proiect

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza EEA and Norway Grants annual report 2015-2016.

88 Oficiul mecanismelor financiare (FMO), care face parte din Secretariatul AELS,

este responsabil de gestionarea și de punerea în aplicare a acestor mecanisme
financiare. Acest oficiu servește drept punct de contact între țările donatoare și țările
beneficiare. Costurile de gestionare suportate de partea SEE-AELS sunt acoperite din
contribuția financiară convenită, la o rată fixă de 7,5 % din valoarea totală
a granturilor.

89 Rolul Comisiei în punerea în aplicare a granturilor este unul consultativ. În

perioada 2004-2009, Comisia a examinat toate propunerile de proiecte, în timp ce în
perioada 2009-2014 examinarea a fost efectuată la nivel de program. În actuala
perioadă de finanțare (2014-2021), Comisia (DG REGIO) oferă feedback la nivel
strategic cu privire la conținutul memorandumurilor de înțelegere. De exemplu,
Comisia a indicat, în observațiile sale referitoare la memorandumul de înțelegere
încheiat cu Slovenia, că a identificat modalități de a spori sinergiile și

43
complementaritatea anumitor programe cu fondurile structurale și de investiții
europene. De asemenea, Comisia a recomandat ca autoritățile naționale care se ocupă
de managementul acestor fonduri să fie contactate pentru a se evita suprapunerile în
anumite domenii de finanțare.

Modalitățile de raportare

90 Responsabilitatea pentru raportarea cu privire la granturi revine în primul rând

țărilor beneficiare. Dispozițiile specifice în acest scop sunt prevăzute în regulamentele
relevante (a se vedea punctul 85) și includ diverse cerințe de raportare, cum ar fi
rapoarte strategice anuale de implementare, rapoarte privind programele și rapoarte
financiare, inclusiv informații privind progresele înregistrate în obținerea rezultatelor.

91 Pentru actuala perioadă de finanțare, statele SEE-AELS ar trebui să efectueze

o evaluare intermediară până la sfârșitul anului 2020, în vederea redistribuirii oricăror
fonduri disponibile rămase neangajate din rândul alocărilor către țările beneficiare
individuale vizate 31. În ceea ce privește perioada de finanțare 2009-2014, FMO
a estimat că aproximativ 15 % din alocarea bugetară nu va fi cheltuită de țările
beneficiare, ceea ce, în practică, ar conduce la o reducere a granturilor SEE/Norvegia
pentru perioada respectivă.

Controlul intern și auditul

92 Autoritățile de audit din fiecare stat beneficiar întocmesc rapoarte anuale cu

privire la eficacitatea sistemului de gestiune și de control, precum și cu privire la
legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate în cadrul granturilor. FMO are propria
strategie de audit, care completează asigurarea pe care o primește de la autoritățile
naționale de audit. Un raport 32 emis de FMO cu privire la neregulile din
perioada 2009-2014 arată că majoritatea celor 1010 de nereguli identificate erau
legate de erori, în timp ce 29 dintre acestea priveau fraude. Până la
30 septembrie 2020, reducerea granturilor pentru proiecte din cauza neregulilor
identificate era de 14,6 milioane de euro.

31
32

Articolul 8 din Protocolul 38c și dispoziția corespunzătoare din acordul cu Norvegia.
https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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93 În plus, Consiliul auditorilor AELS (pentru granturile SEE) și Oficiul Național de

Audit din Norvegia (pentru granturile acordate de această țară) pot efectua verificări
specifice sau misiuni de asigurare cu privire la granturile respective. Instituțiile UE nu
au drepturi de control sau de audit pentru aceste granturi.

Contribuțiile vărsate de Elveția unor state membre ale UE

94 În mod similar cu statele SEE-AELS, Elveția plătește direct unor state membre ale

UE o contribuție financiară menită să reducă disparitățile economice și sociale în UE.
Această contribuție se bazează pe un memorandum de înțelegere fără caracter
obligatoriu 33, încheiat în februarie 2006 între UE și autoritățile elvețiene, și pe actele
adiționale la acesta. Autoritățile elvețiene au precizat că Elveția pune la dispoziție
fonduri în mod autonom, urmând tradiția sa de a sprijini tranziția democratică în
Europa Centrală și de Est 34. După cum a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, această
contribuție este o compensație legitimă pentru accesul Elveției la piața internă 35.

95 Începând din 2007, Elveția a alocat 1,3 miliarde de franci elvețieni (aproximativ

1,2 miliarde de euro) ca primă contribuție la Uniunea Europeană extinsă (a se vedea
figura 12). Beneficiarii acestei contribuții sunt cele 13 state membre ale UE care au
aderat la UE începând din 2004. În mod similar granturilor SEE și granturilor
norvegiene, aceste fonduri nu sunt direcționate prin bugetul UE. Elveția le gestionează
direct, în cooperare cu țările beneficiare.

33

Memorandum de înțelegere între președintele Consiliului Uniunii Europene și Consiliul Federal
Elvețian, 27 februarie 2006.

34

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraeterweiterungsbeitrag.html

35

Întrebări parlamentare, răspuns oferit de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Borrell în numele
Comisiei Europene, 17.6.2020.
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Figura 12 – Alocarea contribuției Elveției începând din 2007 (în milioane
de euro)
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Estonia | 37,8
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103,8 | Republica Cehă
63,3 | Slovacia
Elveția

România | 171,2

123,7 | Ungaria
20,8 | Slovenia
42,6 | Croația

Bulgaria | 71,9

5,7 | Cipru

Malta | 4,8

DOMENII DE SPRIJIN (în milioane de euro)
Protecția mediului
426,4

Promovarea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de muncă
300,3

Ameliorarea securității sociale
167,1

Creșterea siguranței publice
109,7

Consolidarea societății civile
104,1

Pregătirea proiectelor și asistență tehnică
22,0

Notă: alocările pe domenii de sprijin se bazează pe proiecte finalizate. Sumele în euro din figură sunt
aproximative, deoarece alocările sunt exprimate în franci elvețieni.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza SDC – SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU:
Results of country programmes completed in the EU-12 countries, mai 2020, p. 4.
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96 Memorandumul de înțelegere dintre UE și autoritățile elvețiene stabilește

principiile generale ale contribuției și alocarea financiară a acesteia. Condiții specifice
suplimentare sunt prevăzute în acordurile-cadru încheiate între Elveția și fiecare țară
beneficiară.

97 În 2018, Consiliul Federal Elvețian a propus parlamentului elvețian continuarea

acestei cooperări în viitor sub forma unei a doua contribuții, alocând aceeași sumă ca
pentru contribuția anterioară. În 2019, Parlamentul European a reamintit că Elveția
obține beneficii semnificative de pe urma participării la piața unică și a subliniat că
viitoarea contribuție elvețiană la coeziunea UE ar trebui sporită considerabil 36.
Consiliul UE a afirmat că contribuția ar trebui să fie proporțională cu beneficiile
semnificative pe care Elveția le obține de pe urma participării la piața unică 37.
Parlamentul elvețian a aprobat propunerea pentru a doua contribuție în
decembrie 2019, dar a decis să o asocieze cu o condiție specifică legată în principal de
reînnoirea deciziei Comisiei privind echivalența burselor de valori elvețiene cu piețele
reglementate din UE 38. În decembrie 2020, discuțiile dintre cele două părți cu privire la
un memorandum de înțelegere pentru a doua contribuție erau încă în desfășurare.

Stabilirea cuantumurilor contribuțiilor

98 Alocarea totală corespunzătoare primei contribuții elvețiene a fost rezultatul unui

acord politic între UE și Elveția și nu exista o metodologie specifică care să fi fost
utilizată pentru calcularea acesteia. Alocările pentru fiecare țară au fost definite într-un
mod similar cheii de repartizare utilizate pentru Fondul de coeziune al UE.

99 În cursul întregii perioadei de 10 ani, furnizarea contribuției a fost organizată în

două faze: o perioadă de angajament de 5 ani în cursul căreia Elveția și țările
beneficiare trebuiau să convină asupra proiectelor care urmau să fie realizate și asupra
modului de implementare a acestora și o perioadă de până la 10 ani pentru punerea în
aplicare a proiectelor, care se suprapunea cu prima. Cele două perioade au fost
ajustate în consecință pentru România și Bulgaria, care au aderat la UE în 2007 (punere
36

Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
(2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, articolul 1 litera (o).

37

Concluziile Consiliului privind relațiile UE cu Confederația Elvețiană, comunicatul de presă nr. 116/19
din 19.2.2019, punctul 11.

38

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr

47
în aplicare până în 2019), și pentru Croația, care a aderat la UE în 2013 (punere în
aplicare până în 2024) 39.

100 Conform situației din decembrie 2020, fuseseră utilizate 92 % din fondurile

alocate celor 12 state membre (UE-12) pentru care perioadele de punere în aplicare sau încheiat în 2017 și în 2019, proiectele din Croația fiind încă în desfășurare.

Gestionarea contribuțiilor

101 Elveția își gestionează contribuția în cooperare cu țările beneficiare: autoritățile

elvețiene aprobă proiectele și programele, iar țările beneficiare sunt responsabile
pentru identificarea, punerea în aplicare, controlul intern și auditul proiectelor. Cele
două părți trebuie să se coordoneze pentru a evita suprapunerea cu proiecte finanțate
în cadrul politicii de coeziune a UE 40.

102 Comisia (DG REGIO) este responsabilă pentru evaluarea compatibilității

proiectelor și a programelor propuse cu obiectivele UE, cum ar fi cele ale politicii de
coeziune 41. Aceasta a efectuat o examinare generală a proiectelor și a programelor, pe
baza unei liste furnizate de Elveția.

103 Figura 13 ilustrează structura organizatorică stabilită pentru gestionarea

execuției contribuției și a principalelor procese aferente. Pentru a-și acoperi costurile
de gestionare, Elveția poate reține 5 % din contribuția sa totală.

39

Pentru mai multe informații, a se vedea: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution
2015, Key points in brief, martie 2016; Oficiul Federal de Audit din Elveția, Switzerland’s enlargement
contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?,
raport de audit din 20.3.2015.

40

Articolul 6 din acordurile-cadru cu țările beneficiare.

41

Articolul 5 din Memorandumul de înțelegere.
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Figura 13 – Gestionarea contribuției Elveției
Raport intermediar/Cerere de plată
Raport anual cu privire la proiect
Raport de finalizare a proiectului
Raport anual
Plată

Entități din:
Elveția

Participare, monitorizare, orientare, selectare

Secretariatul de
Stat pentru
Afaceri
Economice (SECO)

Autoritatea
de audit

statele beneficiare

Agenția Elvețiană
pentru Dezvoltare
și Cooperare
(SDC)

Oficiul Contribuției Elvețiene
(SCO)

Comitetul de
orientare

Unitatea
națională de
coordonare
Comitetul de
monitorizare

Autoritatea de
plată

Organism
intermediar

Agenția de
executare

Partenerul
elvețian de
proiect

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Oficiului Federal de Audit din Elveția (SFAO), Switzerland’s
enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient
implementation?, raport de audit din 20.3.2015, p. 27.
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Modalitățile de raportare

104 Responsabilitatea pentru monitorizare și supraveghere revine autorităților

naționale din țările beneficiare, deși oficiile elvețiene descentralizate care se ocupă de
contribuții participă la monitorizarea punerii în aplicare pe teren în numele Elveției.

105 Pe lângă rapoartele de țară întocmite la nivel național, Elveția publică periodic

rapoarte anuale privind rezultatele obținute la nivel de programe. La sfârșitul perioadei
de punere în aplicare de 10 ani pentru UE-10 în 2017, precum și pentru UE-12 în 2020,
Elveția a publicat rapoarte privind rezultatele globale obținute în țările beneficiare.

Controlul intern și auditul

106 Elveția a delegat autorităților naționale din țările beneficiare cea mai mare

parte a responsabilităților de control intern și de audit. Un audit financiar trebuia să fie
realizat cel târziu la sfârșitul fiecărui proiect 42. Elveția și-a păstrat dreptul de a vizita,
a monitoriza, a examina, a audita și a evalua toate activitățile și procedurile legate de
punerea în aplicare a proiectelor finanțate prin contribuție 43. La fel ca în cazul
granturilor SEE și al granturilor norvegiene, care sunt plătite direct statelor membre,
instituțiile UE nu au drepturi de control sau de audit pentru această contribuție.

107 Contribuția Elveției a făcut obiectul mai multor audituri ale Oficiului Federal de

Audit din Elveția (SFAO), al unor audituri realizate de instituțiile supreme de audit din
țările beneficiare, precum și al unor audituri comune 44. Auditurile din ultimii ani au
identificat unele probleme de eficiență în utilizarea fondurilor. Printre observațiile
formulate în urma acestor audituri se numără, de exemplu, următoarele:
o

structura organizațională complexă pe mai multe niveluri a antrenat o creștere
a duratei și a numărului de angajați de care era nevoie;
procedurile de selecție a proiectelor durează mult, ceea ce generează
incertitudine și sarcini administrative și financiare importante.

o

42

Anexa II la acordurile-cadru.

43

Articolul 6 alineatul (5) din acordurile-cadru.

44

A se vedea, de exemplu:
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries
allow efficient implementation?, raport de audit din 20.3.2015;
- SFAO/instituția supremă de audit din Republica Cehă, Joint report: Funds earmarked for the
implementation of the Swiss-Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social
disparities within the enlarged European Union, raport de audit din aprilie 2015.
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Observații finale și provocări
108 Această secțiune prezintă observații finale cu privire la analiza Curții și

evidențiază unele provocări-cheie observate de Curte în cursul activității sale de
analiză în ceea ce privește gestionarea contribuțiilor țărilor terțe. Aceste provocări au
fost discutate cu serviciile responsabile ale Comisiei și, acolo unde a fost necesar,
Curtea a inclus trimiteri la punctele de vedere ale acestora.

109 Contribuțiile țărilor terțe reprezintă în prezent aproximativ 1 % din veniturile la
bugetul UE. Implicarea țărilor terțe în programele UE poate permite, de asemenea,
colaborări importante în domenii strategice pentru UE (de exemplu, spațiul sau
cercetarea și dezvoltarea). Mai mult, contribuțiile vărsate de țări terțe sunt surse
importante de finanțare directă pentru unele state membre, menite să completeze
politica de coeziune a UE (a se vedea punctele 01, 02 și 28).

110 Majoritatea formulelor de calcul al contribuțiilor la programele și la activitățile

UE utilizează un factor de proporționalitate bazat pe raportul dintre PIB-ul țării terțe și
PIB-ul UE (a se vedea punctele 30-39). Prin urmare, dacă formulele actuale continuă să
se aplice, retragerea Regatului Unit din UE va duce la o creștere a factorilor de
proporționalitate, întrucât PIB-ul UE (numitorul din formulă) va fi mai mic fără Regatul
Unit. În același timp, Regatul Unit va participa ca țară terță la unele dintre viitoarele
programe și activități ale UE și, prin urmare, va vărsa contribuțiile aferente. Acordul
comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, aplicabil cu titlu provizoriu de la
1 ianuarie 2021, prevede participarea Regatului Unit la o serie de programe ale UE.
Aceste evoluții vor duce la o creștere globală a contribuțiilor furnizate de țările terțe.

111 Atunci când va stabili cadrul pentru participarea viitoare a țărilor terțe la

programele și la activitățile UE, este posibil să apară provocări noi pentru Comisie ca
urmare a retragerii Regatului Unit din UE:
o

stabilirea normelor și a principiilor pentru o posibilă participare viitoare a
Regatului Unit la programe și activități suplimentare ale UE;

o

negocierea unor noi acorduri de participare cu alte țări terțe, care ar putea căuta
modalități de a diminua impactul contribuțiilor mai mari pe care riscă să le
plătească în urma aplicării factorilor de proporționalitate revizuiți (fără PIB-ul
Regatului Unit). În cazul special al țărilor candidate și al țărilor potențial
candidate, participarea la programele UE este un instrument de învățare care le
pregătește pentru viitorul statut de membru și, din această perspectivă, poate fi
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necesară o abordare specifică în negocierile cu privire la nivelul contribuțiilor care
vor fi plătite de aceste țări.

112 Gestionarea contribuțiilor țărilor terțe este descentralizată, fiind repartizată

între direcțiile generale ale Comisiei și agențiile responsabile de programele și de
activitățile UE pentru care sunt alocate contribuțiile. Singura excepție o reprezintă
contribuțiile statelor SEE-AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care sunt gestionate
în mod centralizat pentru toate programele de către DG BUDG (a se vedea punctele 04
și 29). Acesta din urmă este un proces complex, care privește numeroase programe și
activități ale UE la care participă unul sau mai multe state SEE-AELS, care utilizează
diferite metode de calcul (pentru contribuțiile la cheltuielile operaționale și la cele
pentru administrația publică a UE) și care implică ajustări din cauza diferențelor dintre
cheltuielile bugetate și cele reale (a se vedea punctele 66-73).

113 Nu există o formulă automată unică pentru stabilirea contribuțiilor la bugetul

UE și la bugetele agențiilor și nici metode standardizate de ajustare a acestora. În
majoritatea cazurilor, cuantumul final al contribuției este convenit în urma negocierilor
cu țara terță, care se bazează pe mai mulți factori, inclusiv pe interesele politice și pe
o evaluare a participării țării la programul sau la activitatea respectivă. Acest lucru
creează un sistem eterogen de mecanisme de stabilire a contribuțiilor (a se vedea
punctele 32-39).

114 Deși este adevărat că o gestionare descentralizată permite o abordare mai

adaptată în funcție de programul UE și de țara terță implicată, aceasta complică în
același timp eforturile Comisiei și ale agențiilor de a asigura consecvența între cazuri
similare, precum și eficiența în calcularea și colectarea contribuțiilor. Provocarea
constă în găsirea unui echilibru adecvat între consecvența procedurilor și eficiența
tratării contribuțiilor țărilor terțe, pe de o parte, și luarea în considerare
a circumstanțelor specifice ale programelor și ale țărilor, pe de altă parte.

115 Pentru următorul cadru financiar multianual, Comisia își propune să asigure

o mai mare consecvență și, prin urmare, a convenit asupra unor orientări orizontale
privind contribuțiile țărilor terțe la programele Uniunii, acoperind unii parametri de
bază. Comisia a subliniat că noile orientări sunt aplicabile numai noilor acorduri
internaționale și că, prin urmare, ele nu se vor aplica și contribuțiilor furnizate în
temeiul Acordului SEE existent sau al acordurilor existente legate de acquis-ul
Schengen.
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116 Comisia publică periodic informații generale privind contribuțiile la bugetul UE

aduse de țările terțe, precum și informații specifice fiecărei țări cu privire la
rambursarea contribuțiilor din IPA II. Ea a pus la dispoziție o prezentare de ansamblu
detaliată a contribuțiilor la bugetul UE atunci când a fost interpelată de deputați din
Parlamentul European în 2017. Cu toate acestea, o defalcare detaliată a contribuțiilor
fiecărei țări terțe la fiecare program sau activitate a UE nu este prezentată periodic și
nu există o imagine de ansamblu a totalității sprijinului financiar acordat de UE
pentru rambursarea acestor contribuții (a se vedea punctele 27 și 44-46).

117 Având în vederea necesitatea de a se promova transparența și răspunderea în

beneficiul publicului interesat și al autorităților bugetare, prezentarea periodică de
către Comisie a unei imagini de ansamblu detaliate a contribuțiilor vărsate de țările
terțe la bugetul UE este o provocare.

118 Contribuțiile statelor AELS vărsate direct unor state membre ale UE (granturile

SEE/Norvegia și contribuția Elveției la Uniunea Europeană extinsă) fac parte din
dispozitivul general care există între UE și statele AELS și care reglementează accesul
acestor țări la piața internă a UE. Aceste contribuții pot fi considerate ca
o contrapartidă pentru participarea la piața internă a UE. Chiar dacă negocierile
subiacente iau în calcul într-o anumită măsură beneficiile pe care statele AELS le obțin
de pe urma participării lor la piața internă, cuantumurile totale ale contribuțiilor sunt
rezultatul unui acord politic și nu există o metodologie specifică pentru calcularea lor
(a se vedea punctele 79, 84, 94 și 98). Demersul de obținere și utilizare a unor date
rafinate pentru a se evalua beneficiile pe care statele AELS le obțin de pe urma
participării lor la piața internă riscă să fie dificil, dar poate fi util în orientarea
negocierilor. Provocarea pentru UE este de a utiliza beneficiile pieței interne ca
pârghie pentru stabilirea contribuțiilor financiare în cadrul negocierilor viitoare cu
aceste țări.

119 În ceea ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor furnizate direct unor

state membre în afara bugetului UE, există două cadre legislative separate, iar
mecanismele de gestionare, raportare, control intern și audit sunt și ele distincte
(granturile SEE/Norvegia și contribuția Elveției la Uniunea Europeană extinsă). Aceste
contribuții sunt menite să vină în completarea politicii de coeziune a UE, care se
bazează pe un al treilea set, diferit, de regulamente și proceduri. Astfel, în unele state
membre există trei mecanisme de gestiune diferite pentru a răspunde unor obiective
de politică similare (a se vedea punctele 78-107).
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120 Comisia a efectuat o examinare la nivel strategic pentru a evalua

compatibilitatea cu obiectivele UE a acțiunilor care urmează să fie sprijinite prin aceste
contribuții din afara bugetului UE. Cu toate acestea, în pofida legăturilor cu politica de
coeziune, instituțiile UE nu sunt direct implicate în supravegherea acestor contribuții
(a se vedea punctele 89, 93, 102 și 106).

121 Principala provocare pentru coexistența complexă a trei mecanisme de

gestiune este de a se răspunde nevoii unei coordonări eficace, de a se maximiza
complementaritatea și de a se limita riscul dublei finanțări a acțiunilor.

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera V, condusă de
domnul Tony Murphy, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de
23 martie 2021.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner Lehne
Președinte
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Anexe
Anexa I – Procedura legală standard pentru adoptarea
acordurilor internaționale
Parlamentul
European

Informează

Consultă

Consiliul

Țara parteneră

Comisia Europeană

Autorizează

Negociază

(pe baza mandatului
de negociere)

Acord
cu privire la text

Analiză juridică
și lingvistică a textului
Traducere în toate
limbile oficiale

Adoptă
provizoriu

Propunere oficială
spre adoptare

În cazul acordurilor mixte,
ratificare de către statele
membre
Semnat de Uniunea
Europeană și de țara
parteneră

Își dă aprobarea

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza articolului 218 TFUE.

Adoptare formală
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Anexa II – Prezentare generală a contribuțiilor țărilor terțe la bugetul UE în perioada 2014-2019 (în euro)
Țări candidate
Direcția
generală/ Program/Țară
instituția
BUDG
RTD
EAC
EAC
EAC
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
Consiliul
HOME
HOME

Contribuțiile SEE
Orizont 2020
Erasmus+
Europa creativă
Corpul european de solidaritate
Sistemul de informații privind vizele (VIS)
Sistemul de informații Schengen (SIS II)
Eurodac
Fondul pentru securitate internă (FSI)
Costuri administrative legate de spațiul
Schengen
Europa pentru cetățeni
Capitolul „Stupefiante”

GROW

Sisteme globale de navigație prin satelit ale UE

GROW
ESTAT
ENV
TAXUD
TAXUD
TAXUD
TAXUD

COSME
Cooperarea în domeniul statistic
Agenția Europeană de Mediu
Vamă 2020
Fiscalis 2020
CCN/CSI
Cooperarea în domeniul TVA-ului
Ocuparea forței de muncă și inovarea socială
(EaSI)
Mecanismul de protecție civilă
Programul „Justiție”
Drepturi, egalitate și cetățenie
Agenția pentru Drepturi Fundamentale
Programul pentru sănătate

EMPL
ECHO
JUST
JUST
JUST
SANTE
DIGIT

Programul ISA2
Totaluri per țară

Albania

6 619 405
540 000
805 000

100 000
12 000

Muntenegru

7 467 503
300 000
325 000

90 000
12 000

Macedonia
de Nord

Țări potențial candidate

Serbia

14 526 266
34 250 000
570 000
100 000

75 103 583
8 925 000
2 100 000

90 000

330 000

Turcia

359 821 505
798 000 000
5 130 000
7 300 000

Bosnia și
Herțegovina

9 439 158
690 000
1 230 000

60 000

Kosovo*

100 000
70 000

30 000

Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS)
Elveția

1 757 373 350

2 498 529
2 174 988
27 897
97 741 841
113 149
4 023 385

Islanda
84 311 292

70 725
58 999
263
2 539 436
3 171
59 697

Liechtenstein

Norvegia

10 338 370 2 107 264 274

32 058
29 360
272
888 919
1 004
36 769

1 605 426
1 463 963
19 125
67 654 787
72 028
3 050 094

299 091 663
1 409 122

479 634

1 156 848

3 143 332

59 097 678

1 314 408

225 000
175 000

345 000
175 000

285 000
150 000

915 000
255 000

1 155 000
400 000

18 762 000
1 410 000
675 000

400 000

400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

111 908

82 236
27 085

199 428

778 752

750 000

386 250

227 570
228 000
500 860

10 517 435

10 373
9 628 831

53 448 792

93 892 097 1 251 946 183

257 592

25 472 386
7 769 542

578 053

592 553
40 000

164 829
13 298 395

457 592 2 196 864 781

87 043 582

11 326 752 2 181 762 249
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Direcția
generală/
instituția
BUDG
RTD
EAC
EAC
EAC
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
Consiliul
HOME
HOME
GROW
GROW
ESTAT
ENV
TAXUD
TAXUD
TAXUD
TAXUD

Politica europeană de vecinătate
Program/Țară
Contribuțiile SEE
Orizont 2020
Erasmus+
Europa creativă
Corpul european de solidaritate
Sistemul de informații privind vizele (VIS)
Sistemul de informații Schengen (SIS II)
Eurodac
Fondul pentru securitate internă (FSI)

Armenia

6 307 155
104 000

Georgia

Israel

5 855 463 1 026 077 572
370 000

Moldova

Altele
Tunisia

Ucraina

6 107 880

5 285 012

27 380 093

220 000

243 001

1 030 002

Insulele
Feroe
9 454 305

Costuri administrative legate de spațiul Schengen
Europa pentru cetățeni
Capitolul „Stupefiante”
Sisteme globale de navigație prin satelit ale UE
COSME
Cooperarea în domeniul statistic
Agenția Europeană de Mediu
Vamă 2020
Fiscalis 2020
CCN/CSI
Cooperarea în domeniul TVA-ului

EMPL

Ocuparea forței de muncă și inovarea socială (EaSI)

ECHO
JUST
JUST
JUST
SANTE
DIGIT

Mecanismul de protecție civilă
Programul „Justiție”
Drepturi, egalitate și cetățenie
Agenția pentru Drepturi Fundamentale
Programul pentru sănătate
Programul ISA2
Totaluri per țară

325 978

311 918

2 532 126

Totaluri per program
2 201 913 936
3 316 818 250
842 805 000
12 197 003
7 400 000
4 206 737
3 727 309
47 557
168 824 983
189 351
7 169 945
700 000
24 000
299 091 663
70 028 636
25 472 386
26 531 542
4 335 000
1 830 000
1 170 606
40 000
3 800 000

94 648
6 737 133

6 225 463 1 026 077 572

6 734 446

5 528 013

30 942 221

9 454 305

1 810 416
138 993
227 570
614 250
760 337
10 373
7 001 885 843

Note: Tabelul se bazează pe drepturile corespunzătoare anilor respectivi. Contribuția Elveției la programul Orizont 2020 include, de asemenea, contribuțiile la Programul
pentru cercetare și formare al Euratom și la activitățile legate de ITER. Contribuția Ucrainei la programul Orizont 2020 include, de asemenea, contribuția la Programul
pentru cercetare și formare al Euratom. Pentru SIS, VIS și Eurodac, contribuțiile suplimentare din partea țărilor asociate la spațiul Schengen sunt colectate direct de agenția
eu-LISA (a se vedea și figura 6).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor contabile ale Comisiei și ale Consiliului.
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Anexa III – Defalcare detaliată a contribuțiilor SEE din 2019 (în euro)
Program / państwo EOG
Program „Horyzont 2020”
„Erasmus+”
Globalny system nawigacji satelitarnej UE (GNSS)
Copernicus
Agencje zdecentralizowane
Program „Kreatywna Europa”
Instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI)
Inne działania i programy
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności
Wydatki administracyjne
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia
COSME
Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji
Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
Program na rzecz konsumentów
Europejski Korpus Solidarności
Prawa, równość i obywatelstwo
Ukończenie programów z poprzednich wieloletnich ram finansowych
Ogółem na państwo

Islandia
14 212 734
3 827 116
814 348
579 900
263 311
206 034
161 984
101 316
99 814
79 202
81 178
307 329
44 247
31 914
169 471
81 938
666 471
21 728 309

Liechtenstein
1 011 452

125 467
276
18 476
13 216

11 694

12 772
176 139
1 369 490

Norwegia
236 011 457
63 502 794
20 675 200
13 522 772
10 354 417
4 372 453
3 421 311
1 759 936
1 681 528
1 610 982
1 450 554
1 348 012
734 189
649 600
529 956

11 058 650
372 683 810

Ogółem
na program
250 224 191
68 341 362
20 675 200
14 337 120
11 059 784
4 635 764
3 627 621
1 921 920
1 801 320
1 710 796
1 542 972
1 429 190
307 329
790 130
649 600
561 870
169 471
94 710
11 901 259
395 781 609

Note: Erasmus+ include contribuțiile la instrumentele de finanțare externă ale UE (IEV, IPA II etc.) consacrate ulterior acestui program.
Suma pentru MIE include contribuția în valoare de 18 637 de euro din MIE – Transporturi destinată Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA).
Suma pentru Corpul european de solidaritate include contribuția pentru această acțiune provenită din subprogramul LIFE pentru mediu și politici climatice (2 100 de euro).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor Comisiei (anexa SEE la bugetul UE). Alocarea liniilor bugetare pentru diferitele programe și acțiuni se bazează pe
codurile de program utilizate de Comisie.
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Anexa IV – Glosar al programelor și activităților UE care primesc contribuții din partea țărilor terțe
Programe

Descriere

DG
responsabilă

Bugetul 2014-2020
(în miliarde de
euro)

Orizont 2020

Orizont 2020 – Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare – este un cadru strategic comun pentru
finanțarea de către Uniune a excelenței în cercetare și inovare.

RTD

77,0

Programul pentru cercetare și
formare al Euratom

Programul Euratom pentru cercetare și formare vine în completarea programului Orizont 2020 și urmărește
să continue cercetarea și formarea în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a siguranței
nucleare, a securității și a radioprotecției.

RTD

2,1

Reactorul termonuclear
experimental internațional (ITER)

ITER este un proiect internațional major de construire a celui mai mare dispozitiv de fuziune magnetică din
lume, cu scopul de a demonstra fezabilitatea fuziunii pe baza aceluiași principiu aflat la originea energiei
care alimentează Soarele și stelele. UE este unul dintre principalii parteneri din cadrul acestui proiect.

RTD/ENER

2,7

Mecanismul pentru
interconectarea Europei (MIE)

MIE este un instrument de finanțare al UE pentru investiții specifice în infrastructură la nivel european. El
sprijină dezvoltarea de rețele transeuropene în domeniul transporturilor, al energiei și al serviciilor digitale.

MOVE

30,4

Erasmus+

Erasmus+ este programul UE care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. El oferă
oportunități de mobilitate și de cooperare în aceste sectoare.

EAC

14,7

Europa creativă

„Europa creativă” este programul-cadru al UE de susținere a culturii și a audiovizualului.

EAC

1,5

Corpul european de solidaritate

Corpul european de solidaritate oferă tinerilor oportunități de a face voluntariat sau de a se implica în
proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.

EAC

0,4

Galileo este sistemul global de navigație prin satelit al UE și oferă informații exacte privind poziționarea și
sincronizarea. Galileo este un program aflat sub control civil, iar datele sale pot fi utilizate pentru o gamă
largă de aplicații.

GROW

Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS) este sistemul regional al UE de augmentare cu
ajutorul sateliților, utilizat pentru a îmbunătăți performanța sistemelor globale de navigație prin satelit,
cum ar fi Galileo.

GROW

Copernicus este programul UE de observare a Pământului, axat pe planetă și pe mediul său. El oferă servicii
de informare bazate pe observarea Pământului prin satelit și pe date non-spațiale.

GROW

Sisteme globale de navigație prin
satelit ale UE (GNSS)
Galileo și EGNOS

Copernicus

6,3

3,8

59

Programe

Descriere

DG
responsabilă

Bugetul 2014-2020
(în miliarde de
euro)

Programul pentru
competitivitatea IMM-urilor
(COSME)

COSME este programul de îmbunătățire a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Scopul
său este de a facilita accesul la finanțare și de a sprijini internaționalizarea, competitivitatea și cultura
antreprenorială.

GROW

2,3

Fondul pentru securitate internă
(FSI)

FSI a fost creat pentru a promova punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă, cooperarea în
domeniul aplicării legii și gestionarea frontierelor externe ale Uniunii.

HOME

3,8

Europa pentru cetățeni

Scopul programului „Europa pentru cetățeni” este de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii
Europene, a istoriei și a diversității acesteia și de a încuraja participarea democratică a cetățenilor la nivelul
UE.

HOME /
JUST

0,2

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea în domeniul statisticii asigură producerea și difuzarea de informații statistice coerente și
comparabile în toate domeniile de interes reciproc.

ESTAT

0,5

Vamă 2020

Vamă 2020 este un program de cooperare al UE care permite administrațiilor vamale naționale să creeze și
să facă schimb de informații și de expertiză. El permite dezvoltarea și operarea în comun a unor sisteme
informatice transeuropene.

TAXUD

0,5

Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 este un program de cooperare al UE care permite administrațiilor vamale naționale să creeze
și să facă schimb de informații și de expertiză. El permite dezvoltarea și operarea în comun a unor sisteme
informatice transeuropene.

TAXUD

0,2

Ocuparea forței de muncă și
inovarea socială (EaSI)

Programul EaSI promovează crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile,
garantând o protecție socială adecvată, luptând împotriva excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățind
condițiile de muncă.

EMPL

0,9

Mecanismul de protecție civilă

Obiectivul general al Mecanismului de protecție civilă al UE este de a consolida cooperarea în domeniul
protecției civile, cu scopul de a îmbunătăți prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de dezastre.

ECHO

0,6

Programul privind protecția
consumatorilor

Programul privind protecția consumatorilor este un program de finanțare creat pentru a sprijini creșterea și
competitivitatea în UE. Obiectivul general al programului este de a asigura un nivel ridicat de protecție
a consumatorilor.

JUST

0,2

Programul „Drepturi, egalitate și
cetățenie”

Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” contribuie la dezvoltarea în continuare a unui spațiu în care
egalitatea și drepturile persoanelor sunt promovate, protejate și puse efectiv în aplicare.

JUST

0,4
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Programe

Descriere

DG
responsabilă

Bugetul 2014-2020
(în miliarde de
euro)

Programul „Justiție” și capitolul
„Stupefiante”

Programul „Justiție” a fost creat pentru a asigura faptul că legislația UE este aplicată pe deplin și în mod
consecvent. El promovează cooperarea judiciară în materie civilă și penală. Programul sprijină, de
asemenea, acțiunile UE de luptă împotriva stupefiantelor.

JUST/HOME

0,4

Programul pentru sănătate

Programul UE pentru sănătate definește strategia vizând asigurarea unei stări bune de sănătate și a unei
asistențe medicale de calitate. Este vorba de un instrument de finanțare menit să sprijine cooperarea între
țările UE, precum și să susțină și să dezvolte activitățile UE în domeniul sănătății.

SANTE

0,4

Programul ISA²

Programul ISA² sprijină dezvoltarea de soluții digitale care să permită administrațiilor publice,
întreprinderilor și cetățenilor să beneficieze de servicii publice interoperabile transfrontaliere și
transsectoriale.

DIGIT

0,1
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Alte activități

Descriere

Instituția/direcția
generală coordonatoare

Sistemul de informații Schengen
(SIS II)

Sistemul de informații Schengen este cel mai utilizat și cel mai cuprinzător sistem de schimb de informații pentru
gestionarea securității și a frontierelor în Europa. Acesta permite schimburi de informații între autoritățile naționale
de control la frontieră, poliție, autoritățile vamale și cele de imigrație, cu scopul de a se asigura faptul că libera
circulație a persoanelor în UE se poate desfășura într-un mediu sigur.

eu-LISA/HOME

Sistemul de informații privind
vizele (VIS)

Sistemul VIS permite statelor Schengen să facă schimb de informații privind vizele. Sistemul prelucrează datele și
deciziile referitoare la cererile de viză de scurtă ședere pentru a vizita sau a tranzita spațiul Schengen.

eu-LISA/HOME

Eurodac

Eurodac este baza de date dactiloscopică europeană, care ajută la prelucrarea cererilor europene de azil. Este vorba
de o bază de date centralizată care colectează și gestionează amprentele digitalizate.

eu-LISA/HOME

Costuri administrative legate de
spațiul Schengen

Costurile administrative legate de spațiul Schengen acoperă costurile legate de secretariatul Schengen asigurat de
Consiliu, precum și costurile legate de funcționarea comitetelor care asistă Comisia în implementarea, aplicarea și
elaborarea acquis-ului Schengen.

HOME / Consiliul

CCN/CSI

Rețeaua comună de comunicații (CCN) și Interfața comună a sistemelor (CSI) reprezintă mijlocul de comunicare între
sistemele informatice ale DG TAXUD și cele ale administrațiilor de resort ale țărilor participante.

TAXUD

Cooperarea în domeniul taxei pe
valoarea adăugată (TVA)

Activitățile din domeniul TVA-ului se referă la cooperarea administrativă, la combaterea fraudei și la recuperarea
creanțelor.

TAXUD

Sarcini care rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional sau realizate în cadrul proiectelor-pilot și al
acțiunilor pregătitoare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul financiar. Fondurile
prevăzute în buget pentru aceste acțiuni pot fi executate și în lipsa unui act de bază, cu condiția ca acțiunile să facă
parte din sfera de competență a UE.

Mai multe DG-uri

Acțiuni finanțate în cadrul
prerogativelor Comisiei
Proiecte-pilot și acțiuni
pregătitoare

Notă: cifrele referitoare la buget sunt prezentate ca valori istorice, pe baza regulamentelor de instituire a fiecărui program.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană pe baza:
o Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,
articolul 16 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
o regulamentelor de instituire a fiecărui program/fiecărei activități;
o documentului Comisiei Europene intitulat Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020, Uniunea Europeană, 2019;
o site-ului web Europa.
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Anexa V – Resurse suplimentare
Această anexă conține o selecție de resurse suplimentare relevante pentru subiectul
abordat în documentul de analiză. Scopul său nu este de a furniza o listă exhaustivă
a literaturii de specialitate, ci mai degrabă de a sugera cititorilor interesați direcții
suplimentare de cercetare.

Cărți, studii, articole, documente de informare
Politica externă a UE
FALKNER, R. – ANHEIER, H. (editori), „Europe and the world: Rethinking Europe’s
external relations in an age of global turmoil”, în International Politics, 54(4),
iulie 2017.
KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, ediția a doua,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.
Bugetul UE
BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (editori), The New Politics of the European Union
Budget, Baden-Baden, Nomos, 2017.
DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Bruxelles, Bruylant, 2018.
MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Parlamentul European,
Departamentul tematic pentru afaceri bugetare, PE 603.795, septembrie 2017.
MATHIS, A., „Other Revenue” In The European Union Budget, Parlamentul European,
Departamentul tematic pentru afaceri bugetare, PE 603.810, noiembrie 2017.
Contribuțiile țărilor terțe
ALMÅS, H. et al. (Secretariatul AELS), „Guide to EU Programmes – New and Updated
Edition 2010”, în EFTA Bulletin, numărul 1, decembrie 2010.
BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within
the ITRE Domain in Relation to Brexit, studiu pentru Comisia ITRE, Parlamentul
European, DG Politici interne, Departamentul tematic pentru politici economice,
științifice și privind calitatea vieții, PE 602.057, 2017.
DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EUapproximation and independence, Parlamentul European, Departamentul tematic
pentru relații externe, PE 639.315, februarie 2020.
ARNESEN, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary,
Nomos/Hart, 2018.
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GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (Secretariatul AELS), „Activities
and Financial Contributions under the EEA Agreement”, în EFTA Bulletin, numărul 2,
noiembrie 2002.
MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library,
documentul de informare numărul 7957, 28 aprilie 2017.
MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association
Agreement?, The House of Commons Library, documentul de informare numărul 8645,
13 august 2019.
O. JOHNSEN, T. – RIEKER, P., „The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?”,
în Journal of European Integration, 37(4), decembrie 2014, p. 417-432.
RIES, C. P. et al. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa
Monica și Cambridge, RAND Corporation, 2017.
SCHUMANN ASSOCIATES Brussels, Third countries’ participation within Creative
Europe, Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, septembrie 2019.
SCHUMAN ASSOCIATES Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability
to access EU funds, British Council, decembrie 2016.

Baze de date cu acordurile internaționale
Comisia Europeană (TRADE): Negotiations and Agreements.
Serviciul European de Acțiune Externă: Treaties Office Database.
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene: EUR-Lex – Repertoriul acordurilor
internaționale.

Alte site-uri web
Comisia Europeană: conturile anuale (https://ec.europa.eu/info/publications/annualaccounts_en).
Comisia Europeană: bugetul UE (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en).
Comisia Europeană: European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en).
Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS): European Economic Area (EEA) /
Relations with the EU (https://www.efta.int/eea).
Consiliul Federal al Confederației Elvețiene: Switzerland’s Contribution to the Enlarged
EU (https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html).
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Consiliul Federal al Confederației Elvețiene: Switzerland’s European Policy
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html).
Oficiul mecanismelor financiare: EEA Grants and Norway Grants
(https://eeagrants.org/).
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Glosar
Acordul privind SEE: acord încheiat între UE, statele sale membre și trei state AELS
(Islanda, Liechtenstein și Norvegia) cu obiectivul de a institui un spațiu economic
european dinamic și omogen, bazat pe reguli comune și pe condiții egale de
concurență.
Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS): o organizație interguvernamentală
înființată pentru a promova liberul schimb și integrarea economică în beneficiul țărilor
sale membre. În prezent, această asociație are patru membri: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia și Elveția.
Contribuțiile țărilor terțe: contribuțiile financiare sau în natură furnizate de țările terțe
la bugetul general al UE, la bugetele agențiilor UE și către unele state membre.
Factor de corecție: un element utilizat de Comisie pentru a calcula contribuțiile țărilor
terțe la bugetul UE, pe baza unei evaluări de la caz la caz.
Factor de proporționalitate: raport utilizat la calcularea contribuțiilor țărilor terțe la
bugetul UE.
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA): mijlocul prin care UE acordă
sprijin financiar și tehnic pentru reforme în țările candidate sau potențial candidate la
aderarea la UE.
Instrumentul european de vecinătate (IEV): principalul canal prin care UE acordă
sprijin financiar în cadrul politicii europene de vecinătate.
Memorandum de înțelegere: un acord între două sau mai multe părți în vederea
cooperării pe o anumită temă, fără asumarea unui angajament juridic.
Politica de extindere: privește relațiile UE cu țările candidate sau potențial candidate
la aderarea la UE.
Politica europeană de vecinătate (PEV): politica UE de consolidare a stabilității,
a securității și a prosperității în țările vecine din sud și din est care nu sunt candidate la
aderarea la UE.
Produs intern brut (PIB): o măsură standard a bogăției unei țări, exprimată prin
valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o anumită perioadă de
timp (de regulă, un an) în cadrul economiei țării respective.
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Spațiul Economic European (SEE): statele membre ale UE, la care se adaugă Islanda,
Liechtenstein și Norvegia.
Statele SEE-AELS: cele trei țări AELS care participă la Acordul privind SEE (Islanda,
Liechtenstein și Norvegia).
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Lista acronimelor
AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb
CIJ: Curtea Internațională de Justiție
DG BUDG: Direcția Generală Buget
DG EAC: Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură
DG GROW: Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
DG HOME: Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
DG RTD: Direcția Generală Cercetare și Inovare
DG: direcție generală
FMO: Oficiul mecanismelor financiare (Financial Mechanism Office)
IEV: Instrumentul european de vecinătate
IPA: Instrumentul de asistență pentru preaderare
ITER: Reactorul termonuclear experimental internațional (International Thermonuclear
Experimental Reactor)
PEV: Politica europeană de vecinătate
PIB: produsul intern brut
RCSONU: Rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
SDC: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă
SECO: Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice
SEE: Spațiul Economic European
SFAO: Oficiul Federal de Audit din Elveția
SIS: Sistemul de informații Schengen
TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
VIS: Sistemul de informații privind vizele
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Prezentul document de analiză examinează
contribuțiile financiare vărsate de țări terțe
către Uniunea Europeană și către state membre
ale acesteia.
Aceste contribuții către UE permit țărilor terțe
să participe la programe și activități ale UE. Ele
sunt repartizate între aproape 30 de programe.
În plus, statele care fac parte din AELS (Asociația
Europeană a Liberului Schimb) furnizează fonduri
direct mai multor state membre ale UE, ca parte
a unor dispozitive generale care există între
statele AELS și UE cu privire la accesul acestor țări
la piața internă a UE.
Curtea subliniază o serie de provocări-cheie, una
dintre acestea fiind retragerea Regatului Unit din
UE și impactul acestei retrageri asupra
contribuțiilor plătite de țările terțe. O altă
provocare pentru UE va fi aceea de a utiliza
beneficiile pieței interne ca pârghie pentru
stabilirea contribuțiilor financiare în cadrul
negocierilor viitoare cu statele AELS.
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