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Sinteză 
I În perioada 2010-2013, cinci state membre din zona euro (Irlanda, Grecia, Spania, 
Cipru și Portugalia) – care au fost profund afectate de criza financiară din 2008-2009, 
urmată de criza datoriilor suverane – au primit asistență financiară (468,2 miliarde de 
euro) prin diferite mecanisme, care au implicat parțial bugetul UE. Asistența a fost 
furnizată de Mecanismul european de stabilizare financiară, de Fondul european de 
stabilitate financiară, de Mecanismul european de stabilitate, de statele membre 
(împrumuturi bilaterale) și de Fondul Monetar Internațional. 

II În 2013, UE a adoptat regulamentul care reglementează supravegherea economică 
și bugetară efectuată de Comisie cu privire la statele membre din zona euro care 
întâmpină dificultăți financiare grave. Acesta se aplică statelor membre ale căror 
dificultăți duc la potențiale efecte de propagare negative asupra altor state membre 
din zona euro, precum și statelor membre care solicită sau primesc asistență 
financiară. Regulamentul prevede, de asemenea, că statele membre care ies dintr-un 
program de ajustare macroeconomică sunt plasate sub supraveghere post-program 
sau chiar sub supraveghere mai strictă. Obiectivul este acela de a se asigura faptul că 
țările în cauză rămân în mod ferm pe drumul cel bun, în beneficiul statelor membre 
înseși și al creditorilor acestora. 

III Pentru a informa decidenții politici și părțile interesate cu privire la funcționarea 
supravegherii, Curtea a examinat dacă activitățile de supraveghere post-program erau 
adecvate din punctul de vedere al concepției, al punerii în aplicare și al impactului. 
Rezultatele acestor activități ar putea contribui la evaluarea în curs a acordurilor de 
guvernanță economică în cadrul uniunii economice și monetare. De asemenea, ele ar 
putea fi folosite drept bază pentru discuțiile privind concepția unui posibil mecanism 
de supraveghere a rambursării împrumuturilor care vor fi acordate în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, care urmărește să sprijine statele membre 
afectate de pandemia de COVID-19. Activitatea de audit a acoperit perioada cuprinsă 
între momentul la care Comisia a început supravegherea celor cinci state membre 
vizate și sfârșitul anului 2020. 

IV Concluzia generală a Curții este că supravegherea de către Comisie a statelor 
membre care ieșeau dintr-un program de ajustare macroeconomică a fost 
corespunzătoare. Eficiența acesteia este însă afectată, deoarece obiectivele stabilite 
prin regulament nu sunt precise și punerea în aplicare suferă de o anumită lipsă de 
raționalizare și de direcționare. 
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V În ceea ce privește concepția, Curtea a constatat că, în urma instituirii unor 
mecanisme de finanțare care nu sunt toate reglementate de dreptul Uniunii sau care 
nu implică bugetul UE, există o suprapunere între Comisie și Mecanismul european de 
stabilitate în ceea ce privește activitățile de supraveghere. În plus, deoarece temeiul 
juridic a definit în sens larg obiectivele activităților de supraveghere post-program, în 
practică s-au înregistrat suprapuneri cu activitatea efectuată de Comisie în contextul 
semestrului european și cu activitatea desfășurată de alte organisme ale UE în cadrul 
mecanismului unic de supraveghere sau al mecanismului unic de rezoluție. 

VI În prezent, temeiul juridic nu prevede flexibilitate în ceea ce privește programarea 
supravegherii: deși Comisia evaluează riscul de nerambursare ca fiind scăzut, aceasta 
nu își poate suspenda supravegherea și nu poate reduce frecvența rapoartelor. 
Comisia are obligația de a prezenta rapoarte bianuale (sau trimestriale, în cazul 
supravegherii mai stricte) și, prin urmare, a efectuat vizite de evaluare în statele 
membre cu aceeași frecvență, fără ca aceste demersuri să aibă neapărat vreo valoare 
adăugată. Astfel, Curtea a constatat că rapoartele succesive erau repetitive. 

VII Analizele efectuate de Comisie erau de bună calitate. Totuși, Curtea a constatat 
că rapoartele privind supravegherea post-program includeau și o evaluare a unor 
reforme care nu erau convenite în cadrul programului și că nu se concentrau suficient 
pe capacitatea de rambursare a unui stat membru. În special, informațiile privind 
rambursarea împrumuturilor, atunci când erau furnizate, erau dispersate între 
rapoarte, iar analizele riscurilor în ceea ce privește capacitatea de rambursare 
prezentau deficiențe. 

VIII Ținând seama de lipsa stimulentelor și/sau a unor instrumente coercitive solide, 
precum și de numeroșii factori care joacă un rol în punerea în aplicare a reformelor 
necesare de către un stat membru, nu există dovezi suplimentare care să arate că 
supravegherea efectuată de Comisie a avut un impact semnificativ asupra stimulării 
punerii în aplicare a reformelor și asupra asigurărilor oferite creditorilor. Cu toate 
acestea, reprezentanții statelor membre considerau că supravegherea este utilă 
pentru a stimula dialogul și pentru a menține statele în cauză pe drumul cel bun. 

IX Pe baza acestor constatări, Curtea recomandă Comisiei: 

— să își integreze diferitele activități de supraveghere; 

— să își raționalizeze procedurile și să amelioreze flexibilitatea acestora; 
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— să își îmbunătățească interacțiunea cu statele membre și cu celelalte părți 
interesate. 
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Introducere 

Context 

01 Criza economică și financiară care a lovit Europa în 2008 a declanșat criza 
datoriilor suverane din Europa, care a provocat ravagii în statele membre ale UE în 
două valuri. Aceasta a afectat statele din afara zonei euro în 2008-2009, înainte de a se 
extinde în zona euro în 2010. Trei state membre din afara zonei euro au solicitat 
asistență financiară în cadrul mecanismului balanței de plăți al UE1: Ungaria în 2008 și 
România și Letonia în 2009. 

02 În 2010, Grecia a fost primul stat membru din zona euro care a solicitat asistență 
financiară, urmată de Irlanda în 2010, de Portugalia în 2011, de Spania în 2012 și de 
Cipru în 2013. Întrucât mecanismul balanței de plăți era limitat la statele membre din 
afara zonei euro, au fost dezvoltate treptat mecanisme specifice pentru a oferi sprijin 
financiar statelor membre din zona euro. Aceste mecanisme au inclus împrumuturi 
bilaterale, precum acordul privind Mecanismul de împrumut pentru Grecia, 
Mecanismul european de stabilizare financiară2, Fondul european de stabilitate 
financiară și Mecanismul european de stabilitate (MES). Împrumuturile acordate prin 
aceste mecanisme au fost adesea completate cu împrumuturi de la Fondul Monetar 
Internațional (FMI). În figura 1 este prezentată asistența financiară (în cuantum total 
de 468,2 miliarde de euro) acordată celor cinci state membre menționate, per sursă de 
finanțare. 

                                                        
1 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui 

mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor 
membre, JO L 53, 23.2.2002, p. 1. 

2 Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui 
mecanism european de stabilizare financiară, JO L 118, 12.5.2010, p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Figura 1 – Asistența financiară furnizată, per sursă de finanțare (în 
miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor privind programele furnizate de Comisie, de MES și 
de FMI. 

03 Întrucât aceste diferite mecanisme au fost adoptate sub presiunea timpului, nu a 
fost instituit încă de la început un cadru de supraveghere al UE care să ofere asigurări 
creditorilor (și anume, statele membre și contribuabilii) cu privire la stabilitatea 
financiară a unei țări și să prevină astfel efectele de propagare. Pentru a acoperi 
această lacună, Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în mai 2013, 
Regulamentul (UE) nr. 472/20133, care organizează supravegherea statelor membre 
din zona euro care întâmpină dificultăți grave sau care primesc asistență financiară. 
Acest regulament prevede trei tipuri de supraveghere: 

— supraveghere mai strictă; 

— supraveghere în cadrul unui program; și 

— supraveghere post-program. 

                                                        
3 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 

privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro 
care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea 
lor financiară, JO L 140, 27.5.2013, p. 1. 
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04 Toate statele membre ale UE fac obiectul supravegherii economice și bugetare 
standard în cadrul semestrului european care a fost instituit în 2010 cu scopul de a 
monitoriza și de a coordona politicile economice și fiscal-bugetare ale statelor 
membre. În fiecare an, Comisia realizează o analiză detaliată a planurilor fiecărei țări 
pentru reforme bugetare, macroeconomice și structurale. Ulterior, aceasta propune 
recomandări specifice fiecărei țări pentru următoarele 12-18 luni, care urmează să fie 
adoptate de Consiliul European. 

05 În cazul în care un stat membru întâmpină sau este amenințat de dificultăți grave 
în ceea ce privește stabilitatea sa financiară sau sustenabilitatea finanțelor sale 
publice, dificultăți care conduc la potențiale efecte de propagare negative asupra altor 
state membre din zona euro, Comisia îl poate plasa sub o supraveghere mai strictă, 
care completează această supraveghere standard. O dată la șase luni, Comisia decide 
dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă. Dacă situația s-a agravat, statul 
membru poate solicita să beneficieze de un program de ajustare macroeconomică. 

06 Statele membre care beneficiază de un program de ajustare macroeconomică 
sunt de obicei exceptate de la monitorizare și evaluare în cadrul semestrului european 
(așa cum s-a întâmplat în cazul Irlandei, al Greciei, al Ciprului și al Portugaliei). În 
schimb, acestea fac obiectul un tip de supraveghere consolidată, și anume 
supravegherea în cadrul programului. Totuși, atunci când programul de ajustare 
macroeconomică nu este complet (adică vizează doar aspecte limitate ale economiei 
unei țări), semestrul european se poate aplica în continuare la domeniile care nu sunt 
vizate de program. Un exemplu în acest sens este Spania, al cărei program s-a axat 
doar pe sectorul financiar. 

07 După ieșirea dintr-un program de ajustare macroeconomică, statul membru este 
plasat sub supraveghere post-program, care este pusă în aplicare în paralel cu 
semestrul european. Ca obiectiv, Regulamentul (UE) nr. 472/2013 stabilește că Comisia 
trebuie să evalueze situația economică, bugetară și financiară a statului membru aflat 
sub supraveghere post-program și, dacă este nevoie, să emită o propunere adresată 
Consiliului, solicitând acestuia să recomande adoptarea de măsuri corective. Statele 
membre care se află în prezent sub supraveghere post-program sunt Cipru, Irlanda, 
Portugalia și Spania. 

08 Dacă, la sfârșitul programului de ajustare macroeconomică, Comisia consideră că 
există un risc continuu pentru stabilitatea financiară, care ar putea avea efecte de 
propagare negative asupra altor state membre din zona euro, aceasta poate decide ca 
statul membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte în locul supravegherii 
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post-program. În această situație se află Grecia. În figura 2 sunt sintetizate diferitele 
tipuri de supraveghere din UE. 

Figura 2 – Supravegherea economică și bugetară a statelor membre 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

09 Perioada minimă de supraveghere post-program după ieșirea din programul de 
ajustare macroeconomică corespunde timpului necesar pentru a rambursa 75 % din 
împrumuturile europene. În figura 3 sunt prezentate cuantumurile asistenței 
financiare europene primite și calendarele de rambursare pentru cele cinci state 
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Figura 3 – Calendarul de rambursare pentru programele de ajustare 
macroeconomică 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor de program ale Comisiei și a bazei de date 
AMECO. 

10 Comisia publică o evaluare ex post generală pentru evaluarea programelor de 
ajustare, de regulă după doi-trei ani de la ieșirea din program. Scopul este acela de a 
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îmbunătățirea viitoarelor politici în contextul conceperii și al punerii în aplicare a 
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Cipru au fost publicate4, cel pentru Grecia este în curs de elaborare și se preconizează 
că va fi publicat până la sfârșitul anului 2021. 

                                                        
4 Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010-2013, Institutional 

Paper 004, iulie 2015. Ex Post Evaluation of the Financial Sector Assistance Programme, 
Spain 2012-2014, Institutional Paper 019, ianuarie 2016. Ex Post Evaluation of the Economic 
Adjustment Programme, Portugal 2011-2014, Institutional Paper 040, noiembrie 2016. Ex 
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Roluri și responsabilități 

11 Comisia este responsabilă cu supravegherea statelor membre care ies dintr-un 
program și trebuie să comunice evaluările sale, de două ori pe an, Parlamentului 
European, Comitetului economic și financiar (CEF) și parlamentelor naționale ale 
statelor membre. În acest scop, Comisia are la dispoziție diferite resurse: 

— efectuează vizite regulate de verificare în statele membre care fac obiectul 
supravegherii; 

— poate solicita informații specifice din partea statelor membre (de exemplu, în 
ceea ce privește execuția bugetară și evoluțiile de la nivelul sistemului financiar al 
acestora); 

— poate solicita unui stat membru aflat sub supraveghere mai strictă să efectueze 
teste de rezistență sau analize de sensibilitate pentru a evalua reziliența 
sectorului financiar; 

— poate solicita statelor membre să își evalueze capacitatea de supraveghere a 
sectorului financiar. 

12 MES, o instituție financiară internațională creată de statele membre din zona 
euro în 2012, este principalul furnizor de sprijin pentru stabilitate destinat statelor 
membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 
financiare grave. Fondul european de stabilitate financiară nu mai oferă asistență 
financiară, această sarcină fiind asumată în prezent doar de MES. Mecanismul 
european de stabilitate monitorizează statele membre pentru a se asigura că sumele 
datorate îi sunt rambursate la timp. 

13 Consiliul, la propunerea Comisiei, poate recomanda unui stat membru care face 
obiectul supravegherii post-program să adopte măsuri corective. În mod similar, acesta 
poate emite recomandări de măsuri corective pentru statele membre aflate sub 
supraveghere mai strictă în cazul în care Comisia concluzionează că situația financiară 
și economică a statului membru respectiv are un efect negativ important asupra 
stabilității financiare a zonei euro sau a statelor membre din zona euro. 

14 Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile europene de supraveghere 
competente participă, acolo unde este cazul, la vizitele de evaluare efectuate în statul 

                                                        
Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 2013-2016, Institutional 
Paper 114, octombrie 2019. 
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membru, monitorizează evoluțiile sistemului financiar și supraveghează testele de 
rezistență și analizele de sensibilitate (a se vedea punctul 11). De asemenea, BCE (sau 
autoritățile de supraveghere relevante, după caz) evaluează în mod regulat capacitatea 
statului membru de a-și supraveghea sectorul financiar, prin intermediul unei evaluări 
colegiale specifice. 

15 Statele membre vizate trebuie să furnizeze informații și să întreprindă acțiuni 
suplimentare, la cerere. În cazul statelor membre care fac obiectul unei supravegheri 
mai stricte, parlamentul național poate participa la dialogul economic cu reprezentanții 
Comisiei, ai BCE și ai FMI. Statul membru trebuie să pună în aplicare măsurile 
convenite în cadrul programului de ajustare macroeconomică și eventualele măsuri 
corective recomandate în cadrul procedurii de supraveghere (a se vedea punctul 13). 

16 Deși nu este implicat în supravegherea efectuată de Comisie, FMI efectuează de 
asemenea propria monitorizare post-program în cazul în care a furnizat fonduri în 
cadrul unui program de ajustare macroeconomică. Vizitele efectuate în acest context 
sunt de regulă coordonate cu vizitele de evaluare ale Comisiei. 
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Sfera și abordarea auditului 
17 Curtea a raportat deja cu privire la diferite aspecte ale guvernanței economice în 
cinci rapoarte speciale publicate în perioada 2016-20205. Prezentul raport își propune 
să clarifice dacă activitățile de supraveghere post-program desfășurate de Comisie sunt 
adecvate. Acesta ar putea fi folosit drept bază pentru (i) discuții privind concepția unui 
posibil mecanism de supraveghere6 pentru împrumuturile care vor fi acordate în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență7 și (ii) evaluarea guvernanței economice 
inițiată recent de Comisie (evaluarea eficacității cadrului actual de supraveghere 
economică și bugetară). În acest scop, Curtea a examinat: 

(a) dacă concepția activităților post-program era adecvată; 

(b) dacă Comisia punea în aplicare în mod corect activitățile sale de supraveghere; 

(c) dacă supravegherea a avut vreun impact. 

18 Pentru toate cele cinci state membre care au primit asistență financiară, și anume 
Irlanda, Grecia, Spania, Cipru și Portugalia, Curtea a examinat activitățile de 
supraveghere ale Comisiei, de la ieșirea acestor state din programul de ajustare 
macroeconomică relevant până la sfârșitul anului 2020. 

                                                        
5 Raportul special nr. 10/2016, intitulat „Sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a se 

asigura o implementare eficace a procedurii aplicabile deficitelor excesive”; Raportul 
special nr. 03/2018, intitulat „Audit al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice 
(PDM)”; Raportul special nr. 18/2018, intitulat „Este atins obiectivul principal al 
componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere?”; Raportul special 
nr. 22/2019, intitulat „Cerințele UE aplicabile cadrelor bugetare naționale trebuie 
consolidate în continuare, iar punerea lor în aplicare trebuie să fie mai bine monitorizată”, 
și Raportul special nr. 16/2020, intitulat „Semestrul european – Recomandările specifice 
fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în aplicare trebuie să fie 
ameliorată” (www.eca.europa.eu). 

6 Documentul de analiză nr. 6/2020, intitulat „Riscuri, provocări și oportunități în cadrul 
răspunsului în materie de politică economică al UE la criza provocată de pandemia de 
COVID-19”, punctul 88 (www.eca.europa.eu). 

7 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, JO L 57, 
18.2.2021, p. 17. 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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19 În vederea auditului, Curtea a examinat documentația disponibilă la Comisie. Ea a 
realizat interviuri cu membri ai personalului Comisiei, ai personalului din cadrul 
autorităților naționale competente din toate cele cinci state membre (în special din 
cadrul ministerelor de finanțe și al băncilor centrale), precum și cu membri ai 
personalului MES și al FMI. Curtea a utilizat un instrument de inteligență artificială 
pentru a compara supravegherea post-program și rapoartele semestrului european și 
pentru a evalua în ce măsură acestea erau repetitive. În sfârșit, Curtea a desfășurat un 
sondaj în rândul a 27 de trezorerii membre ale CEF (rata de răspuns: 85 %), cu scopul 
de a colecta informații și opinii privind concepția acestei supravegheri, punerea sa în 
aplicare de către Comisie și, în cele din urmă, eficacitatea sa. 
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Observații 

Concepția de la baza activităților de supraveghere a generat 
suprapuneri la nivel european și nu a fost suficient de clară și 
de flexibilă 

20 Arhitectura programelor de ajustare macroeconomică implică intervenția mai 
multor părți interesate (a se vedea punctul 02 și punctele 11-16), toate acestea având 
interesul ca statul membru să rămână pe drumul cel bun, în beneficiul statului membru 
însuși și al creditorilor acestuia, prin protejarea capacității sale de rambursare. 

21 Pentru a evalua dacă activitățile de supraveghere post-program au fost 
concepute în mod adecvat, Curtea a examinat: 

(a) dacă activitățile de monitorizare ale MES au fost luate în considerare la 
conceperea supravegherii UE; 

(b) dacă obiectivele procedurii de supraveghere erau clare și dacă dispozițiile privind 
punerea în aplicare erau adecvate. 

Suprapunerea între activitățile Comisiei și cele ale MES 

22 Bugetul UE nu este principalul furnizor de fonduri pentru cele cinci state membre 
vizate. Din asistența financiară totală (468,2 miliarde de euro), FMI a furnizat 
81,6 miliarde de euro, iar statele membre au furnizat 386,6 miliarde de euro în cadrul 
diferitelor mecanisme descrise la punctul 02 și în figura 1. 

23 Bugetul UE este implicat doar în asistența furnizată în cadrul Mecanismului 
european de stabilizare financiară, care îi permite Comisiei să se împrumute pe piețele 
financiare în numele Uniunii, în condițiile unei garanții bugetare implicite a UE, pentru 
a putea furniza asistență financiară. Până în prezent, Mecanismul european de 
stabilizare financiară a furnizat 12,1 % din asistența europeană totală (46,8 miliarde de 
euro din 386,6 miliarde de euro) și doar pentru două dintre cele cinci țări, respectiv 
Irlanda și Portugalia. Totuși, pentru majoritatea împrumuturilor bilaterale acordate de 
statele membre din zona euro (și anume, în cadrul Mecanismului de împrumut pentru 
Grecia, în valoare de 52,9 miliarde de euro), Comisia a fost însărcinată cu coordonarea 
și administrarea împrumuturilor bilaterale puse în comun, chiar dacă bugetul UE nu 
este implicat. 
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24 Cea mai mare parte a asistenței financiare europene (73 %) a fost furnizată prin 
MES (107,5 miliarde de euro) și prin predecesorul său, Fondul european de stabilitate 
financiară (174,6 miliarde de euro). Acestea sunt mecanisme de finanțare 
interguvernamentale, care nu sunt sprijinite din bugetul UE. Așa cum s-a precizat în 
Tratatul privind MES, în cadrul Mecanismului european de stabilizare a fost creat un 
sistem de avertizare timpurie pentru a detecta riscurile în ceea ce privește 
rambursarea împrumuturilor și pentru a permite acțiuni corective. Acest sistem se 
aplică, de asemenea, împrumuturilor acordate de Fondul european de stabilitate 
financiară. El este instituit de la începutul programului de ajustare macroeconomică și 
durează până la rambursarea integrală a împrumuturilor. 

25 Activitățile de supraveghere post-program se aplică tuturor statelor membre care 
ies dintr-un program de ajustare macroeconomică, indiferent dacă finanțarea a 
implicat sau nu bugetul UE. Din cauza diferitelor surse de finanțare și cadre juridice 
implicate, există o suprapunere clară, deși doar parțială, între activitățile de 
monitorizare ale Comisiei și cele ale MES: 

— monitorizarea MES acoperă parțial împrumuturile care fac obiectul supravegherii 
Comisiei: spre deosebire de MES, Comisia acoperă împrumuturile bilaterale și 
împrumuturile acordate prin Mecanismul european de stabilizare financiară; 

— Comisia acoperă parțial aceeași perioadă de analiză ca și MES: monitorizarea 
riscurilor de rambursare efectuată de MES durează mai mult, până la rambursarea 
integrală. 

26 În aprilie 2018, Comisia și MES au semnat un memorandum de înțelegere prin 
care se angajau (i) să își combine vizitele în statele membre pentru a evita 
suprapunerile și a reduce sarcina asupra statelor membre și (ii) să ia măsuri pentru a 
face schimb de informații și a permite accesul reciproc la date. Curtea a constatat că 
Comisia partajează cu MES informațiile colectate în timpul vizitelor. MES, care depinde 
de informațiile furnizate de Comisie prin natura rolului său prevăzut de tratatele UE, 
folosește informațiile colectate pentru a efectua propria evaluare cu privire la 
capacitatea de rambursare a statului membru. Evaluările Comisiei sunt la dispoziția 
publicului, dar cele ale MES, nu. 

27 În pofida memorandumului de înțelegere, Comisia nu a solicitat în mod sistematic 
să primească un exemplar al rapoartelor MES. Curtea constată că, în urma activității 
sale de audit, în prezent Comisia solicită și primește în mod sistematic rapoartele MES. 
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Obiectivele prevăzute de regulament sunt vagi, iar unele dispoziții 
privind punerea în aplicare sunt prea rigide 

28 Curtea a analizat caracterul adecvat al dispozițiilor Regulamentului (UE) 
nr. 472/2013 în ceea ce privește obiectivele, precum și în ceea ce privește modalitățile 
de punere în aplicare, și anume durata, raportarea și instrumentele de asigurare a 
respectării dispozițiilor. 

29 Regulamentul definea obiectivele supravegherii post-program în termeni generali 
(a se vedea punctul 07). Prin urmare, în vademecumul său intern privind programele 
de ajustare macroeconomică pentru zona euro, Comisia a extins și mai mult domeniul 
de aplicare; astfel, acesta constă în evaluarea următoarelor: 

— conformitatea cu angajamentele sau cu măsurile de politică stabilite în cadrul 
programului și cu recomandările de politică acoperite de recomandările specifice 
fiecărei țări; 

— situația economică, bugetară și financiară a statului membru și, în acest context, 
măsura în care statul membru aplică politici neviabile, care ar putea fragiliza 
situația; 

— capacitatea statului membru de a-și rambursa datoria. 

30 În ceea ce privește primul obiectiv, evaluarea punerii în aplicare a măsurilor de 
politică stabilite în cadrul programului care continuă după data-limită a acestuia este o 
sarcină relevantă. Ea ar trebui să asigure respectarea angajamentelor și să prevină 
abandonarea reformelor puse în aplicare în cadrul programului. Se preconizează că, în 
timp, această evaluare va fi eliminată treptat. 

31 Totuși, evaluarea punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări în 
cadrul supravegherii post-program depășește dispozițiile regulamentului și se 
suprapune cu activitățile Comisiei din cadrul semestrului european, concluzia acestei 
evaluări figurând în rapoartele de țară anuale. În plus, în cadrul Comisiei, 
responsabilitățile sunt împărțite: în timp ce DG ECFIN este responsabilă de 
supravegherea post-program, Secretariatul general este responsabil de semestrul 
european. 

32 Al doilea obiectiv este singurul menționat în mod explicit în regulament. Acesta 
implică un risc de suprapunere cu semestrul european, în cadrul căruia Comisia 
efectuează deja, în fiecare an, o analiză aprofundată a situației macroeconomice, a 
reformelor structurale și a planurilor bugetare ale fiecărui stat membru și emite 
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recomandări specifice fiecărei țări. În plus, în cadrul semestrului european, este deja 
instituită procedura privind dezechilibrele macroeconomice, pentru a preveni și a 
corecta astfel de dezechilibre prin favorizarea punerii în aplicare a unor politici solide. 

33 Având în vedere evaluarea reformelor efectuată în cadrul semestrului european, 
ar fi de așteptat ca al treilea obiectiv, și anume evaluarea capacității unui stat membru 
de a-și rambursa datoriile, să constituie elementul central al supravegherii post-
program, însă acest aspect nu este menționat în mod explicit în regulament. Curtea a 
constatat că o publicație a Comisiei8 precizează că „acest sistem de supraveghere își 
propune să asigure faptul că beneficiarul rămâne pe drumul cel bun din punct de 
vedere fiscal-bugetar, protejând astfel capacitatea sa de a-și rambursa datoria”. În 
mod similar, site-ul web al Consiliului pe care sunt furnizate explicații privind „asistența 
financiară pentru statele membre din zona euro”9 arată că scopul este „de a evalua 
dacă statul membru care a primit asistență financiară continuă să pună în aplicare 
politici solide și dacă există vreun risc ca acesta să nu își poată rambursa 
împrumuturile”. 

34 În sfârșit, 22 dintre cei 23 de membri ai CEF care au răspuns la sondajul Curții au 
precizat că obiectivul acestei supravegheri a fost „bine definit”. Totuși, atunci când li s-
a solicitat să îi indice scopul efectiv, doar opt (inclusiv numai două dintre cele 
cinci state membre aflate sub supraveghere post-program) au menționat în mod 
explicit evaluarea capacității de rambursare și doar trei au menționat monitorizarea 
reformelor pe care se angajaseră să le pună în aplicare în cadrul programului. 
Majoritatea obiectivelor indicate de respondenți au fost cele vizate de alte forme de 
supraveghere (și anume, promovarea unei politici economice solide și a sustenabilității 
bugetare și financiare sau consolidarea punerii în aplicare a reformelor structurale). 

35 Supravegherea mai strictă (a se vedea punctul 05) a fost concepută ca un cadru 
preventiv pentru statele membre care riscau să aibă nevoie de asistență financiară. 
Aceasta nu a fost încă activată în acest scop. Până în prezent, ea a fost folosită ca un 
instrument de monitorizare post-program pentru Grecia, pe motiv că, deși statul 
membru a ieșit din programul de ajustare macroeconomică, încă prezintă un risc 
pentru stabilitatea financiară, cu potențiale efecte de propagare către alte state 
membre ale zonei euro (a se vedea punctul 08). 

                                                        
8 Comisia Europeană, The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework 

for dealing with threats to financial stability in euro area member states, Occasional 
Papers 147, mai 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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36 Întrucât statele membre aflate sub supraveghere mai strictă trebuie să adopte 
măsuri pentru a face față surselor sau potențialelor surse de dificultăți și ținând cont 
de recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului european, scopul 
principal al supravegherii mai stricte este să verifice progresele înregistrate de statul 
membru în punerea în aplicare a acestor măsuri. Prin urmare, supravegherea mai 
strictă are un domeniu de aplicare mai amplu decât supravegherea post-program. În 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobat recent, statele membre trebuie, 
de asemenea, să explice modul în care planurile lor de redresare și reziliență contribuie 
la remedierea dificultăților identificate în recomandările specifice fiecărei țări. Deși 
există un grup operativ al Comisiei10 responsabil cu orientarea punerii în aplicare a 
Mecanismului de redresare și reziliență și cu coordonarea semestrului european, 
acesta nu este însărcinat cu supravegherea mai strictă. 

37 Întrucât supravegherea mai strictă nu a fost creată ca dispozitiv post-program, 
Comisia nu a furnizat nicio orientare privind această utilizare. Regulamentul nu conține 
nicio dispoziție privind capacitatea de rambursare, iar Decizia de punere în aplicare a 
Comisiei11 cu privire la activarea unei supravegheri mai stricte pentru Grecia nu 
menționează capacitatea de rambursare printre obiective. Totuși, Curtea constată că 
rapoartele privind supravegherea mai strictă pentru Grecia conțin o secțiune privind 
capacitatea de rambursare. 

38 Deși obiectivul supravegherii post-program nu este clar precizat în regulament, 
perioada de supraveghere este clar definită, și anume până la rambursarea a cel puțin 
75 % din asistența financiară (a se vedea punctul 09). Acest prag de 75 % nu reflectă 
însă neapărat riscul pentru creditor, întrucât nu ține seama nici de valoarea absolută a 
împrumuturilor, nici de dimensiunea acestora în raport cu produsul intern brut (PIB) al 
statului membru în cauză. 

39 Acest aspect este ilustrat în tabelul 1, în care sunt indicate, în miliarde de euro și 
ca procente din PIB, sumele pe care cele cinci state membre aflate în prezent sub 
supraveghere le vor mai avea de rambursat după ce vor fi atins pragul de 75 %. 
Întrucât Curtea nu poate să prevadă care va fi nivelul PIB-ului fiecărui stat membru 
atunci când se va atinge pragul de 75 %, ea a folosit, pentru simplificare, PIB-ul din 
2019. 

                                                        
10 Grupul operativ pentru redresare și reziliență instituit la 16 august 2020 în cadrul 

Secretariatului general al Comisiei Europene. 

11 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1192 a Comisiei din 11 iulie 2018 cu privire la 
activarea unei supravegheri mai stricte pentru Grecia, JO L 211, 22.8.2018, p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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Tabelul 1 – Cuantumurile împrumuturilor care mai rămân de rambursat 
după atingerea pragului de 75 % (în miliarde de euro și în procente din 
PIB-ul pe 2019) 

Statul membru 
Suma rămasă de 

rambursat 
(în miliarde de euro) 

% din PIB-ul pe 2019 

Irlanda 11,3 3,2 

Portugalia 12,6 5,9 

Spania 10,3 0,8 

Cipru 1,6 7,1 

Grecia 60,9 33,2 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor privind programele furnizate de Comisie și a bazei 
de date AMECO. 

40 Curtea observă că există variații considerabile în ceea ce privește (i) riscul pentru 
bilanțul creditorului ca urmare a creditelor restante (între 1,6 și 60,9 miliarde de euro) 
și (ii) procentul corespunzător din PIB. Creditul restant pentru Spania reprezintă un 
procent aproape nesemnificativ din PIB, dar în cazul Greciei acesta este de aproximativ 
o treime din PIB. Cu alte cuvinte, pragul de 75 % ar putea conduce la încheierea prea 
timpurie a supravegherii post-program pentru unele state membre și la menținerea ei 
pentru o perioadă prea lungă în cazul altor state membre, care prezintă un risc scăzut 
pentru creditori. 

41 Regulamentul adoptă o abordare asimetrică în ceea ce privește aceste 
două riscuri. Acesta permite prelungirea duratei supravegherii post-program, dar nu 
există nicio dispoziție privind suspendarea supravegherii post-program înainte de 
atingerea acestui prag, mici măcar atunci când riscul privind rambursarea aferent 
statului membru în cauză este nesemnificativ. 

42 După cum s-a menționat la punctul 05, perioada de supraveghere mai strictă 
încetează atunci când Comisia decide astfel, pe baza evaluării sale. Deși ar fi de 
așteptat ca un stat membru care iese de sub supravegherea mai strictă să fie plasat 
sub supraveghere post-program până la rambursarea a cel puțin 75 % din asistența 
financiară, regulamentul nu prevede în mod explicit acest lucru. 

43 Regulamentul precizează o frecvență obligatorie a raportării în cadrul 
supravegherii post-program: de două ori pe an (a se vedea punctul 11). Curtea înțelege 
că (i) la data elaborării regulamentului, FMI a adoptat, de asemenea, un ritm bianual 
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pentru monitorizarea sa post-program și că, (ii) la începutul supravegherii post-
program pentru o țară care a ieșit recent dintr-un astfel de program, această frecvență 
poate fi justificată pentru a permite corecții pe parcursul anului, dacă este necesar. 
Totuși, se preconizează că necesitatea unei monitorizări atât de regulate ar trebui să 
scadă în timp, mai ales atunci când țările sunt din nou pe drumul cel bun. 
Regulamentul nu prevede însă nicio flexibilitate a frecvenței. 

44 În ceea ce privește instrumentele coercitive pe care Comisia le are la dispoziție, 
după cum s-a menționat la punctul 13, aceasta poate doar să propună Consiliului să 
adreseze recomandări statelor membre. Aceste recomandări nu au însă caracter 
obligatoriu12. Cu toate acestea, un rol în acest sens îl poate avea presiunea exercitată 
inter pares fie prin comunicări către CEF, fie prin publicarea de către Consiliu a 
recomandărilor formulate de acesta, la propunerea Comisiei. Respondenții la sondajul 
Curții au confirmat, în general, că comunicarea către CEF sporește presiunea exercitată 
inter pares „în mare măsură” (17 %) sau „într-o anumită măsură” (65 %). 

Supravegherea, astfel cum a fost pusă în aplicare în temeiul 
regulamentului actual, a suferit de o anumită lipsă de 
raționalizare și de direcționare 

45 Activitățile Comisiei în cadrul supravegherii post-program, care includ vizite la 
fața locului și raportări cu privire la rezultatele evaluărilor sale, au început în 2014. 
Supravegherea mai strictă a început în 2018. Pentru comparație, supravegherea 
efectuată în cadrul semestrului european a început în 2010. Comisia a efectuat în 
paralel aceste activități de supraveghere (a se vedea figura 2). 

46 Curtea a examinat dacă:  

(c) procedurile de punere în aplicare ale Comisiei erau adecvate; 

(d) analiza Comisiei genera o valoare adăugată în raport cu evaluările efectuate în 
contextul semestrului european; 

(e) analiza Comisiei era orientată în mod adecvat. 

                                                        
12 Articolul 288 TFUE. 
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Comisia a raționalizat procesul, dar vizitele frecvente la fața locului au o 
valoare adăugată limitată 

47 Curtea a examinat dacă Comisia a solicitat informații adecvate scopului și dacă a 
organizat în mod eficace vizitele sale la fața locului pentru activitățile de supraveghere 
post-program, ținând seama și de vizitele efectuate în contextul semestrului european. 

48 Curtea a intervievat reprezentanți ai ministerelor de finanțe de la nivel național, 
care au apreciat că Comisia și-a folosit în mod adecvat dreptul de a solicita informații. 
Totuși, deoarece făcea obiectul unei supravegheri mai stricte, solicitările adresate 
Greciei au fost mai exigente. Potrivit respondenților, aproximativ 50 % din informații 
au fost solicitate în termene foarte scurte.  

49 Curtea a constatat că, pentru trei dintre cele cinci state membre în cauză, Comisia 
și autoritățile naționale au semnat un acord formal privind furnizarea de date, referitor 
la tipul de informații transmise și la calendarul de transmitere a acestora. Un astfel de 
acord îmbunătățește procesul, crescând predictibilitatea informațiilor care urmează să 
fie furnizate și facilitând planificarea și colectarea de informații de către statele 
membre. 

50 Reprezentanții autorităților naționale intervievați de Curte au declarat că vizitele 
efectuate în cadrul supravegherii post-program în țările lor au fost bine organizate și 
anunțate în timp util. De asemenea, aceștia au apreciat că, per ansamblu, cooperarea 
dintre părțile interesate a fost bună, în pofida unor probleme ocazionale de 
coordonare între direcțiile generale ale Comisiei. 

51 După doi ani de la începerea supravegherii post-program, Comisia și-a raționalizat 
vizitele și a redus numărul entităților vizitate și numărul subiectelor abordate, axându-
se pe teme care au o legătură mai concretă cu supravegherea post-program. Figura 4 
reflectă tendința de scădere a numărului de întâlniri. Acest lucru se datorează în 
principal organizării vizitelor de supraveghere post-program separat față de (i) vizitele 
standard efectuate în cadrul semestrului european, care s-au realizat treptat în unele 
state membre, și (ii) vizitele specifice de monitorizare prevăzute în cadrul procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice (începând cu anul 2019). 
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Figura 4 – Evoluția numărului de întâlniri 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

52 Chiar dacă regulamentul nu precizează acest lucru, frecvența vizitelor efectuate în 
cadrul supravegherii post-program a fost aliniată cu frecvența comunicărilor, adică de 
două ori pe an (a se vedea punctul 43). Reprezentanții autorităților naționale din trei 
dintre cele patru state membre aflate sub supraveghere post-program au precizat că 
într-o perioadă de șase luni nu se pot realiza progrese substanțiale în punerea în 
aplicare a reformelor structurale. De asemenea, aceștia au precizat că nu există mulți 
factori pe termen scurt care să influențeze capacitatea de rambursare pe termen lung 
a statelor membre. Comisia recunoaște că majoritatea măsurilor incluse în 
recomandările specifice fiecărei țări au nevoie de 12-18 luni pentru a fi puse în 
aplicare, iar unele reforme structurale necesită chiar perioade mai lungi. Din acest 
motiv, în 2017, Comisia a introdus și o evaluare multianuală pentru punerea în aplicare 
a recomandărilor specifice fiecărei țări13. 

53 Curtea a constatat că, în timp, rapoartele de supraveghere post-program 
succesive au devenit repetitive (a se vedea punctul 57). Curtea constată că FMI a 
identificat o problemă similară în cadrul propriei sale monitorizări și, în 2016, a decis să 
efectueze o singură vizită pe an și să publice un raport pe an în loc de două. 

                                                        
13 Raportul special nr. 16/2020, intitulat „Semestrul european – Recomandările specifice 

fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în aplicare trebuie să fie 
ameliorată” (www.eca.europa.eu), punctele 36 și 51. 
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54 Repetitivitatea este o problemă și mai mare pentru supravegherea mai strictă, în 
cazul căreia vizitele sunt aliniate și cu frecvența comunicărilor și se desfășoară de 
patru ori pe an. Această frecvență ridicată suprasolicită atât autoritățile naționale (a se 
vedea punctul 48), cât și Comisia. 

Analiza efectuată de Comisie este de bună calitate, dar se suprapune cu 
activitățile din cadrul semestrului european 

55 Curtea a examinat valoarea adăugată a evaluărilor succesive efectuate de Comisie 
în cadrul supravegherii post-program în raport cu activitățile sale din cadrul 
semestrului european. 

56 Curtea a constatat un nivel bun de calitate a analizelor prezentate în rapoartele 
din cadrul supravegherii post-program/supravegherii mai stricte. Această concluzie 
este în conformitate cu cea la care a ajuns Curtea în raportul său special din 2018 
privind evaluările Comisiei în contextul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice14. Părțile interesate intervievate de Curte au confirmat această 
evaluare pozitivă. În sfârșit, sondajul Curții a evidențiat, de asemenea, că 74 % dintre 
respondenți consideră că analiza Comisiei are o calitate „ridicată”, în timp ce 26 % au 
evaluat-o drept „medie”. 

57 Totuși, așa cum se menționează la punctul 53, rapoartele de supraveghere post-
program succesive sunt repetitive. Analiza Curții arată că, deși doar unele date sunt 
actualizate, actualizarea nu modifică nici substanța, nici concluzia analizei. Cu ajutorul 
instrumentului de inteligență artificială dezvoltat de Curte, aceasta a căutat similitudini 
între documente. Ea a constatat că, pentru anumite secțiuni, până la 78 % din 
informațiile cuprinse într-un raport de supraveghere post-program erau deja prezente 
în raportul precedent. Acest procent aproape că se înjumătățea atunci când se 
comparau două rapoarte publicate la distanță de un an. Concluzia Curții este 
confirmată și de unele dintre părțile interesate intervievate. 

58 În ceea ce privește reformele structurale care trebuie monitorizate, Curtea a 
constatat că, pentru cele patru state membre aflate sub supraveghere post-program, 
Comisia nu a precizat în mod formal reformele structurale care trebuie monitorizate. 
Pentru Grecia, care se afla sub supraveghere mai strictă, decizia de punere în aplicare a 

                                                        
14 Raportul special nr. 03/2018, intitulat „Audit al procedurii privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM)”, punctele 78 și 79 (www.eca.europa.eu). 
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Comisiei era mai precisă, identificând reformele specifice și obiectivele intermediare 
relevante care trebuiau monitorizate. 

59 Curtea a constatat că evaluarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a 
reformelor structurale acoperea, de regulă, reformele bugetare, reformele sectorului 
financiar (care priveau în principal sectorul bancar) și alte reforme pentru stimularea 
creșterii economice sau pentru remedierea dezechilibrelor macroeconomice. În cadrul 
evaluării s-a analizat gradul de punere în aplicare și s-a solicitat luarea de măsuri în 
cazurile în care progresele erau lente. 

60 Curtea a constatat că rapoartele de supraveghere post-program includeau 
evaluări ale unor reforme structurale care nici nu țineau de programul de ajustare 
macroeconomică, nici nu erau susținute de un temei juridic solid, cum ar fi un 
angajament formal al statului membru la ieșirea din program sau ulterior ori o 
recomandare a Consiliului (a se vedea punctul 13). În caseta 1 sunt prezentate câteva 
exemple în acest sens. 
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Caseta 1 

Exemple de reforme structurale care nu țineau de programul de 
ajustare macroeconomică, dar erau monitorizate de Comisie în 
cadrul supravegherii post-program 

Portugalia 

Analiza cheltuielilor (raport de supraveghere post-program din vara 
anului 2016) 
Legea privind cadrul bugetar (raport de supraveghere post-
program din toamna anului 2014) 

Cipru 

Schema ESTIA – o schemă subvenționată de stat pentru a facilita 
rambursarea împrumuturilor ipotecare pentru care gospodăriile au 
înregistrat probleme la plată (raportul de supraveghere post-
program din toamna anului 2018) 

Spania 

Actualizarea setului de instrumente macroprudențiale (raportul de 
supraveghere post-program din toamna anului 2015) și instituirea 
autorității macroprudențiale (raportul de supraveghere post-
program din toamna anului 2018) 
Punerea în aplicare a planurilor de rezoluție și a obiectivelor privind 
cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile pentru bănci 
(raportul de supraveghere post-program din toamna anului 2018) 

Irlanda 
Plan de acțiune pentru locuințe și pentru persoanele fără adăpost 
(raportul de supraveghere post-program din primăvara 
anului 2016) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

61 Curtea a constatat, de asemenea, că unele reforme structurale care nu țineau de 
programele de ajustare macroeconomică, dar care erau totuși evaluate în cadrul 
supravegherii post-program, aveau legătură cu probleme care trebuiau să fie 
soluționate în cadrul programului. Totuși, impactul pe care aceste reforme l-ar fi putut 
avea asupra capacității de rambursare nu era evident și nu era explicat în rapoartele de 
supraveghere post-program. 

62 Curtea a comparat conținutul rapoartelor de supraveghere post-program cu 
conținutul rapoartelor elaborate în cadrul semestrului european (în principal 
rapoartele de țară, evaluarea planurilor de stabilitate sau a proiectelor de planuri 
bugetare și previziunile economice europene) și a constatat că existau unele 
suprapuneri între informațiile furnizate (a se vedea tabelul 2) și între evaluări (a se 
vedea anexa I). 
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Tabelul 2 – Suprapuneri între informațiile din rapoartele de 
supraveghere post-program și cele din rapoartele elaborate în cadrul 
semestrului european 

Statul 
membru 

Raportul de 
supraveghere 
post-program 

Secțiunea 

Rapoartele 
elaborate în cadrul 

semestrului 
european 

% de 
suprapunere 

între 
rapoarte 

Portugalia Toamna 2016 Chestiuni de 
politică 

Raportul de țară 
din 2017 43 

Portugalia Toamna 2018 Evoluții 
economice 

Raportul de țară 
din 2019 49 

Portugalia Vara 2019  Finanțe publice 

Document de lucru 
al serviciilor 
Comisiei Europene 
cu privire la 
programul de 
stabilitate 2019 

47 

Cipru Primăvara 
2017 

Perspective 
macroeconomice 

Previziuni 
economice 
europene din 
primăvara 2017 

23 

Cipru Primăvara 
2019 

Perspective 
bugetare 

Raportul de țară 
din 2019 34 

Cipru Primăvara 
2020 Finanțe publice Raportul de țară 

din 2020 26 

Irlanda Toamna 2018 

Chestiuni legate 
de finanțarea 
datoriei 
suverane 

Raportul de țară 
din 2018 30 

Irlanda Primăvara 
2018 

Evoluții 
economice 
recente 

Previziuni 
economice 
europene din 
primăvara 2018 

19 

Spania Toamna 2018 Evoluții 
macroeconomice 

Raportul de țară 
din 2018  36 

Spania Primăvara 
2019 

Evoluții 
macroeconomice 

Raportul de țară 
din 2019  49 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, instrumentul de inteligență artificială. 
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63 Curtea recunoaște însă că nu a existat nicio suprapunere între supravegherea 
post-program și semestrul european în ceea ce privește evaluarea reformelor în 
Spania. Astfel, întrucât Spania a beneficiat de un program sectorial de ajustare care s-a 
concentrat exclusiv asupra sectorului său financiar (a se vedea punctul 06), aceasta s-a 
aflat în permanență sub supravegherea regulată din cadrul semestrului european. 
Diviziunea sarcinilor între supravegherea din cadrul semestrului european și 
supravegherea în cadrul programului instituită pe durata acestuia a fost menținută și 
ulterior. Prin urmare, rapoartele de supraveghere post-program pentru Spania se 
concentrează în mod clar pe evoluțiile și pe reformele din sectorul financiar și sunt 
diferite de rapoartele de țară din cadrul semestrului european. 

64 În ceea ce privește evaluarea stabilității financiare și a reformelor relevante, 
Curtea a constatat că abordarea a fost diferită pentru cele patru state membre aflate 
sub supraveghere post-program. Astfel, evaluarea efectuată de Comisie cu privire la 
cele mai mari bănci naționale a fost eliminată treptat în 2015 pentru Irlanda, la puțin 
timp după instituirea mecanismului unic de supraveghere, dar este încă în curs pentru 
Cipru și Portugalia. Totuși, orice evaluare detaliată a unei anumite bănci se suprapune 
cu (i) supravegherea efectuată de Banca Centrală Europeană și de autoritățile 
naționale de supraveghere în cadrul mecanismului unic de supraveghere, precum și cu 
(ii) activitatea desfășurată de Autoritatea Bancară Europeană, care este mandatată să 
evalueze riscurile și vulnerabilitățile din sectorul bancar al UE. 

65 În plus, Comisia a monitorizat planificarea în materie de rezoluție și evoluția 
băncilor către atingerea obiectivelor privind cerința minimă de fonduri proprii și datorii 
eligibile (MREL). Această monitorizare se suprapune însă cu cea efectuată de 
autoritatea de rezoluție competentă și de Autoritatea Bancară Europeană. Autoritățile 
de rezoluție (Comitetul Unic de Rezoluție sau autoritățile naționale de rezoluție, în 
funcție de importanța băncilor) sunt responsabile cu elaborarea planurilor de rezoluție 
și cu stabilirea nivelului cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile. 
Autoritatea Bancară Europeană este responsabilă cu monitorizarea calității 
instrumentelor de fonduri proprii și datorii eligibile emise de bănci. În acest sens, 
Curtea constată că Regulamentul (UE) nr. 472/2013 nu a fost revizuit astfel încât să 
țină cont de evoluțiile cadrului juridic al UE, precum instituirea mecanismului unic de 
supraveghere și a mecanismului unic de rezoluție. 

66 Până în 2018, evaluarea reformelor efectuată de Comisie reprezenta, în medie, 
40 % dintr-un raport de supraveghere post-program, dar, în urma unui proces de 
raționalizare pus în aplicare începând cu anul 2019, numărul de pagini consacrat 
acestei chestiuni s-a înjumătățit. Acest lucru s-a datorat în principal reducerii atenției 
acordate reformelor structurale/problemelor de politică și eliminării unei secțiuni 
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dedicate monitorizării specifice în cadrul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice. În consecință, numărul paginilor rapoartelor de supraveghere post-
program a fost redus cu peste 30 %. Autoritățile naționale consideră că aceasta este o 
evoluție pozitivă. Totuși, deși au fost raționalizate, rapoartele de supraveghere post-
program prezentau în continuare suprapuneri cu rapoartele elaborate în cadrul 
semestrului european. 

67 Analiza Curții a arătat că, pentru Grecia, în cadrul supravegherii mai stricte, între 
rapoartele de țară și rapoartele privind supravegherea mai strictă se înregistrau mai 
degrabă complementarități decât suprapuneri. Rapoartele de țară acopereau un set 
mai amplu de domenii decât rapoartele privind supravegherea mai strictă. Cele dintâi 
abordau și ele chestiuni legate de sfera supravegherii mai stricte, dar se rezumau la 
sintetizarea lor, rapoartele privind supravegherea mai strictă analizându-le ulterior mai 
detaliat. 

Rapoartele de supraveghere nu s-au axat suficient pe capacitatea de 
rambursare 

68 După cum s-a precizat la punctul 33, pentru a face distincție între supravegherea 
post-program și semestrul european, Curtea se aștepta ca supravegherea post-
program să se axeze pe evaluarea riscurilor care afectează capacitatea de rambursare 
a unui stat membru. Accentul pus pe capacitatea de rambursare era însă limitat, după 
cum arată lipsa unei comunicări structurate a informațiilor-cheie privind împrumuturile 
care trebuiau rambursate. Secțiunile privind capacitatea de rambursare din diferitele 
rapoarte erau destul de scurte, sau chiar absente în cazul Spaniei, și nu conțineau 
informații privind valoarea restantă a împrumuturilor de rambursat, nici în valoare 
absolută, nici ca procent din PIB. Acestea nu furnizau nici informații privind calendarul 
de rambursare a principalului, a dobânzilor și a comisioanelor. Unele dintre aceste 
informații, în cazul în care erau furnizate, erau mai degrabă dispersate în textele 
rapoartelor și/sau erau prezentate sub formă de grafice, nu de tabele numerice. 

69 Prin comparație, FMI publică în fiecare raport de monitorizare post-program un 
tabel care conține informații cuprinzătoare privind împrumuturile acordate de FMI. 
Același lucru este valabil și în cazul rapoartelor privind sistemul de avertizare timpurie 
al MES. 

70 În plus, secțiunile privind capacitatea de rambursare nu erau orientate suficient 
asupra riscului, ci rămâneau în mare măsură descriptive. Acestea reflectau în mod 
corect accesul pe piață al statului membru în cauză, menționând ultimele sale emisiuni 
de titluri de creanță și descriind evoluția randamentului și a marjei obligațiunilor 
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acestuia în raport cu obligațiunile germane și menționau eventualele rambursări 
anticipate ale împrumuturilor. Secțiunile în cauză conțineau, de asemenea, observații 
privind evoluția ratingului suveran și, în unele cazuri, privind nevoile financiare și 
rezervele de lichidități ale statului membru. 

71 În ceea ce privește analiza de risc, Curtea a constatat următoarele deficiențe: 
unele riscuri nu erau abordate și, atunci când era furnizată o analiză de risc adaptată 
statelor membre, aceasta nu cuantifica impactul șocurilor și nu evalua modul în care 
avea să fie afectată capacitatea de rambursare. În special, s-au constatat următoarele: 

— Comisia a luat în considerare unele șocuri macroeconomice exogene (de exemplu, 
Brexit și pandemia de COVID-19) care puteau afecta în mod specific economiile 
statelor membre. Cu toate acestea, ea nu a analizat încă principalele riscuri care 
rezultă din aceste șocuri pentru capacitatea de rambursare pe termen mediu a 
statelor membre în cadrul supravegherii post-program; 

— nu au fost luate în considerare toate riscurile care ar putea afecta negativ 
capacitatea de rambursare. De exemplu, Comisia a considerat că tensiunile 
geopolitice dintre Turcia, pe de o parte, și Grecia și Cipru, pe de altă parte, 
prezintă o importanță scăzută comparativ cu alte riscuri, mai semnificative și cu 
grad mai mare de probabilitate. Prin urmare, analiza de risc efectuată de Comisie 
nu a luat în considerare potențialele consecințe economice relevante care ar 
putea afecta (i) sectorul turistic din Cipru și din Grecia sau (ii) sectorul energetic 
din Cipru. Aceste sectoare reprezintă o sursă importantă de creștere economică 
și, prin urmare, contribuie într-o măsură semnificativă la sustenabilitatea datoriei. 

72 Principala întrebare legată de evaluarea capacității de rambursare pe termen 
mediu și lung a statelor membre din zona euro se referă la capacitatea fiecăruia dintre 
acestea de a se împrumuta pe piață la o rată a dobânzii rezonabilă pentru a asigura 
refinanțarea datoriilor față de creditorii săi (MES, FMI etc.) care ajung la scadență. Cu 
alte cuvinte, evaluarea ar trebui să arate dacă nivelul și traiectoria ponderii datoriei în 
PIB a statului membru vor asigura accesul acestuia pe piață în viitor. 

73 Analiza sustenabilității datoriei este un instrument bazat pe modele, folosit 
pentru a oferi un răspuns la această întrebare. Ea constă în estimarea evoluției 
potențiale a ponderii datoriei în PIB în diferite ipoteze și scenarii de risc. De regulă, 
analiza conține un scenariu de referință și alte scenarii stabilite pe baza testelor de 
sensibilitate. Acestea din urmă se bazează pe șocuri pozitive sau negative care 
afectează factorii determinanți ai dinamicii datoriei, precum soldul primar, rata 
dobânzii, creșterea PIB-ului și inflația. De asemenea, analiza sustenabilității datoriei 
poate lua în considerare factori de risc suplimentari pentru a completa rezultatele 
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bazate pe modele, astfel încât să se obțină o evaluare de țară mai echilibrată și/sau 
mai specifică. 

74 Începând cu anul 2009, Comisia are un cadru foarte cuprinzător de evaluare a 
sustenabilității bugetare, care include o analiză aprofundată și extinsă a sustenabilității 
datoriei pentru toate statele membre ale UE. Acesta este publicat în fiecare an în luna 
ianuarie [la fiecare trei ani în raportul său privind sustenabilitatea finanțelor publice 
(Fiscal Sustainability Report) și, pentru cei doi ani intermediari, în Monitorul privind 
sustenabilitatea datoriei (Debt Sustainability Monitor)]. Pe lângă analiza de 
sensibilitate asociată scenariului de referință, analiza sustenabilității datoriei ia în 
considerare scenarii bugetare alternative15. De asemenea, aceasta conține o analiză de 
risc bogată și aprofundată, care sintetizează riscurile pe termen scurt, mediu și lung ce 
pot fi provocate de structura datoriei publice (datoria publică în funcție de scadență, 
de deținător sau de moneda de denominare), de poziția investițională internațională 
netă și de datoriile contingente ale guvernului, în special cele legate de sprijinirea 
instituțiilor financiare. 

75 Cu excepția rapoartelor vizând Spania16, rapoartele de supraveghere post-
program conțineau o anexă cuprinzând o analiză a sustenabilității datoriei bazată pe 
analiza din luna ianuarie menționată mai sus. De obicei, aceasta se limita la analiza de 
sensibilitate asociată scenariului de referință și, în unele cazuri, lua în considerare 
scenarii bugetare alternative. Curtea recunoaște însă că, în cazul Greciei, Comisia, în 
raportul său privind sustenabilitatea finanțelor publice din 2018, publicat în 
ianuarie 2019, a făcut progrese în sensul furnizării unei analize a sustenabilității mai 
personalizată și mai specifică fiecărei țări. Această analiză a sustenabilității revizuită s-a 
bazat pe elementele menționate în raportul privind supravegherea mai strictă publicat 
în noiembrie 2018. 

76 Potrivit Comisiei, până în prezent, capacitatea de rambursare a tuturor statelor 
membre era solidă pe termen scurt. Lungimea perioadei de supraveghere post-
program îngreunează cuantificarea impactului șocurilor asupra capacității de 
rambursare, chiar și folosind o analiză cuprinzătoare a sustenabilității datoriei, 
completată cu o analiză de risc solidă și specifică fiecărei țări. Astfel, perioadele de 
rambursare depășesc perioada vizată de previziunile actuale ale Comisiei (doi ani) și 
ciclurile electorale ale statelor membre (patru-cinci ani), precum și perioada acoperită 

                                                        
15 A se vedea caseta 1.1 (p. 38-41) din Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, 

Institutional Paper 094, ianuarie 2019. 

16 Doar primul raport de supraveghere post-program pentru Spania conținea o proiecție pe 
termen lung a dinamicii datoriei publice. 
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de analiza pe termen lung a sustenabilității datoriei efectuată de Comisie (în general, 
10 ani). 

77 Prin urmare, concluziile referitoare la capacitatea de rambursare pe termen 
mediu și lung, în cazul în care acestea existau, aveau un caracter general: pentru 
Portugalia și Cipru, capacitatea de rambursare pe termen mediu și lung era considerată 
sensibilă la șocuri macroeconomice, la riscurile generate de sectorul financiar și la 
deteriorarea performanței bugetare. În sfârșit, pentru a menține capacitatea de 
rambursare a statelor membre pe termen mediu și lung, Comisia a formulat o 
recomandare general valabilă, și anume ca acestea să asigure disciplina bugetară și să 
progreseze în punerea în aplicare a unor reforme structurale care să îmbunătățească 
potențialul de creștere pe termen lung. Legătura dintre evaluarea capacității de 
rambursare pe termen mediu și lung și analiza cuprinsă în alte secțiuni și anexe la 
raport nu era însă evidentă. 

Statele membre au considerat utilă supravegherea Comisiei, 
dar nu există alte dovezi că aceasta ar fi avut vreun impact 

78 Curtea a evaluat dacă procedura de supraveghere a Comisiei (i) a avut un impact 
asupra continuării procesului de reformă în statele membre în cauză și (ii) a oferit 
garanții pentru creditori în ceea ce privește capacitatea de rambursare a statelor 
membre. 

Supravegherea a favorizat dialogul, dar anumite reforme puse în aplicare 
de statele membre nu au înregistrat progrese suficiente 

79 Curtea a intervievat reprezentanți ai autorităților naționale din statele membre în 
cauză. Aceștia au confirmat că supravegherea post-program era utilă pentru 
favorizarea dialogului cu Comisia, pentru analiza riscurilor, stimularea reflecției, 
deschiderea unor perspective alternative și crearea unei înțelegeri comune a situației. 
În plus, aceștia consideră că supravegherea post-program a contribuit la asigurarea 
menținerii țărilor lor pe drumul cel bun, de exemplu (i) împiedicând abandonarea 
reformelor; (ii) ajutând guvernul să promoveze reforme în parlament, întrucât acestea 
sunt susținute de instituții internaționale; (iii) contribuind la dezbaterea din cadrul 
Eurogrupului și al CEF; și (iv) promovând schimbul de bune practici. 

80 În pofida acestei evaluări pozitive, pentru cele patru state membre aflate sub 
supraveghere post-program, analiza efectuată de Curte a arătat că, pentru anumite 
reforme, evaluarea Comisiei era aceeași de la un raport la următorul, adică nu erau 
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semnalate progrese notabile în punerea în aplicare a reformelor (a se vedea exemplele 
din anexa II). Deși, pe de o parte, acest lucru se datorează parțial faptului că punerea 
în aplicare a reformelor necesită timp, după cum s-a menționat anterior (a se vedea 
punctul 52), pe de altă parte, el indică faptul că supravegherea post-program are un 
impact limitat asupra încurajării punerii în aplicare a reformelor. Acest din urmă aspect 
se datorează apariției lasitudinii față de reforme și faptului că, după redobândirea 
accesului la finanțarea bazată pe piață la rate acceptabile ale dobânzii, statele membre 
sunt mai puțin motivate să pună în aplicare reforme recomandate de Comisie. 

81 În 2020, Curtea de Conturi Europeană a arătat că este nevoie de asumare la nivel 
național pentru punerea în aplicare cu succes a reformelor17, iar obținerea implicării 
autorităților naționale este un proces dificil, care necesită un temei juridic solid și 
negocieri îndelungate. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în absența unui 
stimulent financiar, cum se întâmplă de regulă la ieșirea dintr-un program de ajustare 
macroeconomică. În plus, până în prezent Comisia nu a propus Consiliului să 
recomande vreunui stat membru să adopte măsuri corective (punctul 13). 

82 În ceea ce privește supravegherea mai strictă ca instrument de monitorizare, este 
încă prea devreme pentru evaluarea eficacității acesteia. Procedura a fost utilizată pe o 
perioadă relativ scurtă (din iulie 2018) și doar pentru un singur stat membru. În plus, 
numeroase reforme au un orizont de timp pentru punerea în aplicare ce depășește 
perioada vizată de audit. În sfârșit, pandemia de COVID-19 și restricțiile de deplasare a 
persoanelor impuse ca urmare a acesteia au provocat întârzieri suplimentare în 
punerea în aplicare a reformelor, potrivit raportărilor Comisiei. 

83 Totuși, Curtea a constatat că, în pofida supravegherii mai stricte, punerea în 
aplicare a măsurilor de reformă a înregistrat întârzieri. Acest lucru a fost valabil și 
pentru măsurile care nu erau deosebit de complexe și aveau termene de punere în 
aplicare scurte, care au expirat înainte de debutul pandemiei de COVID-19. În plus, din 
septembrie 2020 (al șaptelea raport privind supravegherea mai strictă), în rapoarte nu 
mai sunt menționate termenele convenite inițial pentru fiecare angajament, astfel 
încât cititorul nu mai poate avea o imagine de ansamblu a întârzierilor înregistrate. 

84 Rapoartele privind supravegherea mai strictă au descris în mod clar stadiul 
punerii în aplicare și întârzierile survenite pe teren, precum și acțiunile întreprinse de 
autoritățile naționale, care au constat în principal în amânarea termenelor. Cu toate 

                                                        
17 Raportul special nr. 16/2020 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Semestrul european – 

Recomandările specifice fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în 
aplicare trebuie să fie ameliorată”, punctul 13 și caseta 2 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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acestea, Comisia nu a recomandat nicio acțiune specifică pentru redresarea situației 
sau pentru a împiedica deteriorarea suplimentară a acesteia. În caseta 2 este prezintat 
un exemplu în acest sens. Alte exemple sunt prezentate în anexa III. În pofida acestor 
întârzieri, evaluarea generală a Comisiei privind acțiunile întreprinse de statul membru 
este pozitivă. 

Caseta 2 

Un exemplu de întârziere semnificativă în punerea în aplicare a unei 
măsuri 

Administrația fiscală: Grecia s-a angajat să crească numărul de angajați ai 
Autorității independente pentru venituri publice la 12 000 până la sfârșitul 
anului 2018 și la 12 500 până la sfârșitul anului 2019, obiectivul final fiind 
atingerea unui număr de 13 322 de angajați până la jumătatea anului 2021. 

Acest angajament era deja mai puțin ambițios decât planul de angajare prezentat 
în a patra evaluare a Raportului de conformitate pentru programul de sprijin al 
MES pentru Grecia, din iulie 2018, conform căruia obiectivul de 13 322 de angajați 
trebuia atins până la sfârșitul anului 2019. 

La sfârșitul celui de al treilea trimestru al anului 2020, numărul de angajați era de 
numai 11 947, adică mai mic chiar decât nivelul care trebuia atins până la sfârșitul 
anului 2018. În plus, Comisia raportează că „autoritățile au adoptat dispoziții 
legislative care au dus la transferul de personal de la Autoritatea independentă 
către alte organisme, îngreunând astfel și mai mult realizarea obiectivelor stabilite 
privind personalul”18. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Statele membre își respectă obligațiile de rambursare, însă este dificil de 
evaluat măsura în care supravegherea constituie o garanție pentru 
creditori 

85 Până în mai 2021, toate statele membre aflate sub supraveghere post-program și 
sub supraveghere mai strictă aveau din nou acces pe piețele financiare la rate 
acceptabile ale dobânzii. Mai mult, toate statele membre își respectau obligațiile de 
rambursare și își achitaseră anticipat o parte din ratele de rambursare, în special către 
FMI, întrucât împrumuturile acordate de acesta sunt mai costisitoare decât cele 

                                                        
18 Enhanced Surveillance Report Greece, September 2020, Institutional Paper 134, 

septembrie 2020, p. 7. 
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furnizate în cadrul sprijinului european. Spania, care nu a primit sprijin financiar din 
partea FMI, a efectuat deja nouă rambursări voluntare, reprezentând 43 % din suma 
totală primită în cadrul programului. 

86 În pofida acestei evoluții pozitive, Curtea recunoaște că nu se pot trage concluzii 
cu privire la gradul de influență al supravegherii, iar supravegherea nu poate fi 
disociată de impactul altor factori. Într-adevăr, evoluțiile economice pozitive, politica 
monetară deosebit de favorabilă și rezultatul pozitiv al performanțelor bugetare joacă 
un rol esențial în oferirea de garanții pentru piețe. În plus, rambursările anticipate de 
împrumuturi, eventual folosind resurse proprii (cel puțin parțial) sunt de asemenea 
considerate un mijloc eficace de restabilire a încrederii. 

87 În plus, pentru piețele dezvoltate, investitorii pot obține garanții pe baza unei 
game largi de analize independente, precum rapoartele agențiilor de rating de credit, 
ale grupurilor de reflecție și ale altor instituții internaționale. Atât rapoartele de 
supraveghere post-program, cât și rapoartele privind supravegherea mai strictă 
completează aceste publicații. Totuși, unele părți interesate au declarat că, în prezent, 
aceste rapoarte nu au un impact semnificativ în mass-media și în rândul publicului larg. 
Impactul este mai redus decât cel al altor documente publicate în contextul 
semestrului european (rapoarte de țară, recomandări specifice fiecărei țări) și chiar a 
scăzut în timp, statele membre reușind să își îmbunătățească situația în ceea ce 
privește accesul la finanțarea bazată pe piață. Totuși, deși vizibilitatea lor în mass-
media este limitată, rapoartele de supraveghere post-program au un public specific: 
creditori, investitori, agenții de rating de credit și participanți la piață.  
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Concluzii și recomandări 
88 Per ansamblu, Curtea concluzionează că eficiența supravegherii a fost afectată, 
deoarece obiectivele stabilite prin regulament nu sunt precise și punerea în aplicare a 
suferit de o anumită lipsă de raționalizare și de direcționare. Mai mult, deși 
supravegherea efectuată de Comisie, împreună cu alți factori, a avut un rol în a liniști 
piețele, nu există alte dovezi care să arate că aceasta a favorizat punerea în aplicare a 
reformelor. Acest lucru se explică parțial prin lipsa unor stimulente și a unor 
instrumente coercitive puternice. Totuși, până în mai 2021, cele cinci state membre 
vizate își respectaseră obligațiile de rambursare și aveau din nou acces pe piață la rate 
acceptabile ale dobânzii. 

89 Regulamentul relevant nu este foarte clar în ceea ce privește obiectivul specific al 
supravegherii post-program, fapt perceput și de reprezentanții statelor membre vizate 
de sondajul Curții. Regulamentul definește obiectivul supravegherii doar în termeni 
generali. Comisia a descris mai detaliat obiectivele în Vademecumul său intern, 
specificând drept obiective și evaluarea punerii în aplicare a măsurilor de politică 
convenite în cadrul programului și evaluarea capacității de rambursare a statelor 
membre (a se vedea punctele 29-34). În practică, drept rezultat al obiectivului definit 
în sens larg, Curtea a constatat suprapuneri între activitățile efectuate în cadrul 
supravegherii post-program și cele efectuate în cadrul semestrului european (ambele 
evaluând reformele întreprinse de un stat membru). 

90 A existat, de asemenea, o suprapunere între rapoartele privind supravegherea 
post-program și documentele publicate în cadrul semestrului european, în special 
rapoartele de țară (a se vedea punctele 55-63). Deși caracteristica lor cea mai 
distinctivă ar trebui să fie evaluarea capacității de rambursare a statului membru în 
cauză, rapoartele de supraveghere post-program nu au evidențiat în mod special acest 
aspect (a se vedea punctele 68-77). 

91 Recent, Comisia a depus eforturi pentru raționalizarea rapoartelor de 
supraveghere post-program, reducând numărul paginilor acestora cu aproximativ 
30 %. Curtea a constatat însă că chiar și în aceste rapoarte raționalizate existau 
suprapuneri cu rapoartele elaborate în cadrul semestrului european (a se vedea 
punctul 66). 

92 Statele membre supuse unei supravegheri mai stricte trebuie să adopte măsuri 
pentru abordarea surselor sau a potențialelor surse de dificultăți, ținând cont de 
recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului european. În mod 
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similar, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobat recent, statele 
membre trebuie să explice modul în care planurile lor de redresare și reziliență 
contribuie la soluționarea dificultăților identificate în recomandările specifice care le-
au fost adresate. Scopul supravegherii Comisiei este, în ambele cazuri, să verifice 
progresele înregistrate de statul membru respectiv în rezolvarea dificultăților cu care 
se confruntă, în conformitate cu recomandările specifice care i-au fost adresate. 
Totuși, deși același grup operativ al Comisiei este responsabil atât cu orientarea punerii 
în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, cât și cu coordonarea semestrului 
european, acesta nu este responsabil cu supravegherea mai strictă (a se vedea 
punctul 36). 

93 În plus față de suprapunerea dintre diferite activități ale Comisiei, MES, un 
organism instituit în temeiul unui tratat interguvernamental, monitorizează și el 
capacitatea de rambursare: acesta acoperă de fapt aceleași state membre ca 
supravegherea Comisiei (a se vedea punctele 24-25). 

94 Comisia poate activa supravegherea mai strictă atunci când un stat membru 
întâmpină dificultăți financiare sau este vulnerabil la astfel de dificultăți. Regulamentul 
nu a conceput supravegherea mai strictă cu scopul explicit de a monitoriza un stat 
membru după ieșirea dintr-un program de ajustare macroeconomică. Atunci când 
singurul stat membru supus vreodată supravegherii mai stricte (Grecia) a ieșit dintr-un 
program de ajustare macroeconomică, acesta a fost considerat, de asemenea, 
vulnerabil la dificultăți financiare. Regulamentul nu specifică obiectivul supravegherii 
mai stricte atunci când aceasta este utilizată ca dispozitiv de supraveghere post-
program (a se vedea punctele 35-37). 

Recomandarea nr. 1 – Integrarea diferitelor activități de 
supraveghere 

(a) În contextul procesului de reflecție desfășurat în cadrul evaluării guvernanței 
economice, în curs în mai 2021, Comisia ar trebui să ia în considerare integrarea în 
semestrul european a supravegherii post-program și a supravegherii mai stricte. 

(b) Pentru a clarifica obiectivele activităților sale de supraveghere, Comisia ar trebui 
să aibă în vedere includerea în actul juridic relevant a unor dispoziții care să 
menționeze în mod explicit principalele obiective ale supravegherii post-program: 
(i) evaluarea capacității de rambursare; și (ii) urmărirea reformelor restante 
convenite în cadrul programului. În plus, Comisia ar trebui să precizeze că 
obiectivele supravegherii post-program se aplică și supravegherii mai stricte 
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atunci când aceasta din urmă este folosită pentru țări care ies dintr-un program 
de ajustare macroeconomică. 

(c) Evaluarea efectuată de Comisie cu privire la capacitatea statului membru în cauză 
de a-și rambursa la timp împrumuturile în curs ar trebui să se bazeze pe o 
abordare solidă, axată pe riscuri, și să constea în analiza riscurilor recente pentru 
rambursare, în identificarea noilor riscuri potențiale și în cuantificarea acestora 
cât mai mult posibil. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: ca parte din viitoarea sa 
„Evaluare a guvernanței economice ” (până la jumătatea anului 2023). 

95 Punerea în aplicare a supravegherii post-program se caracterizează printr-o lipsă 
de flexibilitate care accentuează sarcina administrativă în loc să asigure o valoare 
adăugată. Potrivit regulamentului, Comisia are următoarele obligații: 

— să pună în aplicare supravegherea post-program până la rambursarea a cel puțin 
75 % din asistența financiară furnizată de statele membre, de Mecanismul 
european de stabilizare financiară, de Fondul european de stabilitate financiară și 
de Mecanismul european de stabilitate. Aceasta include cazurile în care Comisia a 
concluzionat că situația economică a unui stat membru a devenit solidă și că riscul 
de nerambursare este scăzut (a se vedea punctele 38-42); 

— să furnizeze rapoarte bianuale privind rezultatele supravegherii sale post-
program. Această frecvență, care se aplică și în cazul vizitelor, se justifică imediat 
după ieșirea din programul de ajustare macroeconomică, pentru a menține elanul 
reformelor și a oferi siguranță creditorilor. Totuși, ea nu mai este necesară odată 
ce statul membru este din nou pe drumul cel bun și nu există suficiente informații 
noi relevante pentru a justifica efectuarea de vizite și publicarea de rapoarte de 
două ori pe an (a se vedea punctele 43, 50-53 și 57). 

96 În ceea ce privește supravegherea mai strictă, Comisia este obligată prin 
regulament să prezinte rapoarte trimestriale. Totuși, această frecvență, pe care 
Comisia a aplicat-o și în cazul vizitelor, creează un volum mare de muncă atât pentru 
Comisie, cât și pentru statele membre în cauză. Transmiterea către Comisie a datelor și 
a informațiilor solicitate privează autoritățile naționale competente de resurse 
necesare pentru sarcina lor principală: punerea în aplicare a reformelor convenite 
pentru a readuce statul membru pe drumul cel bun (a se vedea punctele 48 și 54). 
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Recomandarea nr. 2 – Raționalizarea procedurilor și sporirea 
flexibilității 

Pentru ca activitățile de supraveghere să fie mai puțin împovărătoare și mai eficiente, 
Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a propune modificarea actului 
juridic relevant prin introducerea unor dispoziții care să permită: 

(a) suspendarea supravegherii post-program înainte de atingerea pragului de 75 %, 
cu condiția ca evaluarea capacității de rambursare a statului membru de către 
Comisie să fie pozitivă; 

(b) reducerea frecvenței comunicărilor legate de supravegherea post-program la una 
pe an, cu condiția ca situația statului membru să se fi îmbunătățit suficient. 
Această măsură ar trebui să fie însoțită de o reducere echivalentă a frecvenței 
vizitelor de evaluare efectuate de Comisie (care nu ar impune nicio modificare a 
actului juridic); 

(c) reducerea frecvenței rapoartelor sale în cadrul supravegherii mai stricte de la 
patru la două pe an. Această măsură ar trebui să fie însoțită de o reducere 
echivalentă a frecvenței misiunilor de evaluare efectuate de Comisie (care nu ar 
impune nicio modificare a actului juridic). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: ca parte din viitoarea sa 
„Evaluare a guvernanței economice ” (până la jumătatea anului 2023). 

97 Pe lângă suprapunerea cu activitățile desfășurate în cadrul semestrului european, 
Curtea a constatat că Comisia nu s-a pus de acord în mod sistematic și formal cu 
autoritățile naționale competente cu privire la o listă detaliată a reformelor care 
trebuiau să fie monitorizate (a se vedea punctul 58). 

98 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 nu a fost revizuit pentru a se ține seama de 
evoluțiile ulterioare ale cadrului de guvernanță financiară al UE, cum ar fi faptul că 
rolurile de supraveghere/monitorizare au fost atribuite mecanismului unic de 
supraveghere și mecanismului unic de rezoluție. Curtea a identificat suprapuneri cu 
aceste forme de supraveghere, rezultând în duplicarea activității și utilizarea 
suboptimă a resurselor (a se vedea punctele 64-65). 

99 Curtea a constatat, de asemenea, că Comisia nu s-a pus de acord în mod 
sistematic și formal cu autoritățile naționale competente în ceea ce privește tipul și 
calendarul informațiilor care trebuiau furnizate în cadrul supravegherii post-program, 
ratând astfel o oportunitate de a crește predictibilitatea informațiilor care trebuie 
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furnizate și de a ajuta statele membre să planifice colectarea de informații (a se vedea 
punctul 49). 

Recomandarea nr. 3 – Îmbunătățirea interacțiunii cu statele 
membre și cu celelalte părți interesate 

Comisia ar trebui să își revizuiască procedurile interne pentru a se asigura că: 

(a) la ieșirea din programul de ajustare macroeconomică, comunică în mod oficial 
fiecărui stat membru vizat (i) o listă detaliată a reformelor care trebuie 
monitorizate, împreună cu un termen realist pentru punerea în aplicare și 
(ii) informațiile specifice care trebuie furnizate. Acestea din urmă ar trebui să fie 
revizuite de-a lungul timpului, pentru a se asigura faptul că informațiile solicitate 
rămân adecvate nevoilor în materie de supraveghere; 

(b) se prevină orice suprapuneri între supravegherea post-program și supravegherea 
în cadrul mecanismului unic de supraveghere și al mecanismului unic de rezoluție. 
În special, în cazul în care Comisia consideră necesară o evaluare a anumitor 
bănci, aceasta ar trebui să utilizeze cât mai mult posibil rezultatele analizei 
efectuate de organismele competente ale UE. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2022. 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 13 iulie 2021. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Exemple de suprapuneri în monitorizarea reformelor 
în cadrul supravegherii post-program și în cadrul semestrului 
european 

Supravegherea post-program Semestrul european 

Irlanda – Raport de supraveghere post-
program, toamna 2016 (publicat în 
martie 2017) – p. 27:  
 
Locuințele sociale 
Planul de acțiune pentru locuințe (Action Plan 
for Housing) a inclus o expansiune substanțială 
a furnizării directe de unități de locuințe sociale. 
Acest plan, intitulat Rebuilding Ireland: Action 
Plan for Housing and Homelessness, lansat la 
19 iulie, a prevăzut angajamentul guvernului de a 
furniza în mod direct 47 000 de unități de 
locuințe sociale până în 2021. Costul estimat este 
de 5,35 miliarde de euro. 
Unitățile suplimentare de locuințe sociale vor 
contribui la creșterea ofertei generale. 
Reformele complementare aduse sistemului de 
locuințe sociale, precum închirierea la prețul de 
cost, ar putea contribui la reducerea costurilor 
furnizării directe de locuințe sociale. În caz 
contrar, este posibil ca furnizarea directă să fie 
mai costisitoare pe termen lung decât schemele 
care funcționează prin intermediul pieței 
închirierilor private. 

Irlanda – Raport de țară 2017 (publicat 
în februarie 2017) – p. 52: 
 
 
Locuințele sociale 
Unitățile suplimentare de locuințe sociale vor 
contribui la creșterea ofertei generale. Planul de 
acțiune a inclus angajamentul de a furniza în 
mod direct 47 000 de unități de locuințe sociale 
până în 2021. Costul estimat este de 
5,35 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că 
locuințele sociale vor reprezenta aproximativ 
40 % din bugetul de investiții în următorii 
patru ani. Adăugarea a aproape 8 000 de unități 
noi pe an ar contribui la reducerea presiunii 
generate de oferta insuficientă. Totuși, în 
absența unor reforme complementare ale 
sistemului de locuințe sociale, precum 
închirierea la prețul de cost, furnizarea directă de 
locuințe sociale poate fi mai costisitoare pe 
termen lung decât schemele care funcționează 
prin intermediul pieței închirierilor private. 

Portugalia – Raport de supraveghere 
post-program, toamna 2016 (publicat în 
martie 2017) – p. 20:  
 
Analiza cheltuielilor 
Controlul cheltuielilor rămâne în continuare o 
provocare și efectele pozitive ale analizei 
cheltuielilor nu sunt încă vizibile. Mecanismele 
de control și de limitare a cheltuielilor s-au 
îmbunătățit într-o anumită măsură ca urmare a 
aplicării legii privind controlul angajamentelor. 
Totuși, arieratele indică existența unor deficiențe 
în ceea ce privește contabilitatea, precum și în 
ceea ce privește planificarea bugetară și 
controlul cheltuielilor, mai ales la nivelul 
spitalelor. […] În prezent, analiza se axează pe 
ministerele sănătății și educației, pe 

Portugalia – Raport de țară 2017 
(publicat în februarie 2017) – p. 52: 
 
 
Analiza cheltuielilor 
Se pare că actuala analiză a cheltuielilor ar avea 
nevoie de o abordare mai cuprinzătoare și mai 
strategică. 
Autoritățile au inițiat o analiză a cheltuielilor care 
se axează în special pe ministerele sănătății și 
educației, pe întreprinderile deținute de stat, pe 
achizițiile publice (centralizate) și pe gestionarea 
proprietăților imobiliare. Acestei analize îi 
lipsește o abordare cuprinzătoare, care să 
integreze sectorul public în ansamblul său și să 
urmărească un set de obiective concrete în ceea 
ce privește economiile. Dimpotrivă, arieratele 
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întreprinderile deținute de stat, pe achizițiile 
publice (centralizate) și pe gestionarea 
proprietăților imobiliare, toate aceste domenii 
fiind considerate de autorități ca având 
capacitatea de a genera câștiguri semnificative în 
materie de eficiență. Acest exercițiu ar avea de 
câștigat de pe urma unei abordări mai 
cuprinzătoare, care să includă toate nivelurile 
sectorului public, precum și un set de obiective 
concrete în ceea ce privește economiile. 

din spitale au crescut față de începutul anului, 
ceea ce indică o lipsă de control asupra 
cheltuielilor, în special în sectorul sănătății. 

Cipru – Raport de supraveghere post-
program, primăvara 2019 (publicat în 
iunie 2019) – p. 22: 
 
Falimentul Olympic Insurance 
Încă nu se știe cum ar trebui procedat după 
falimentul Olympic Insurance. Serviciul de 
control al societăților de asigurări din Cipru a 
suspendat licența asiguratorului aflat în 
dificultate în mai 2018, după ce acesta nu a 
îndeplinit cerințele sale în materie de 
solvabilitate. La începutul lunii august 2018 s-a 
declanșat procedura de lichidare. 

Cipru – Raport de țară 2019 (publicat în 
februarie 2019) – p. 39: 
 
 
Falimentul Olympic Insurance 
Falimentul Olympic Insurance a generat o serie 
de incertitudini. Autoritatea de supraveghere în 
domeniul asigurărilor din Cipru a suspendat 
licența Olympic Insurance în mai 2018, după ce 
acest asigurator nu a îndeplinit cerințele sale în 
materie de solvabilitate. La începutul lunii 
august 2018 s-a declanșat procedura de 
lichidare. 

Cipru – Raport de supraveghere post-
program, toamna 2018 (publicat în 
noiembrie 2018) – p. 22 și 42:  
 
Strategia bazată pe trei piloni pentru 
reducerea creditelor neperformante 
În 2018, autoritățile cipriote au elaborat și au 
început să pună în aplicare o strategie de politică 
bazată pe trei piloni pentru reducerea creditelor 
neperformante din sectorul bancar. Strategia 
cuprinde: (i) un pachet legislativ, care include 
modificări ale cadrelor în materie de executare 
silită și de insolvență și modificări ale Legii 
privind vânzarea împrumuturilor, precum și 
adoptarea unei Legi privind securitizarea; 
(ii) vânzarea activelor și a pasivelor viabile ale 
Cyprus Cooperative Bank (CCB), restul activelor 
rămânând în posesia Cyprus Arbitration and 
Mediation Centre (CAMC); și (iii) instituirea unei 
scheme temporare de subvenționare (ESTIA), 
pentru gestionarea creditelor neperformante 
garantate cu reședințe principale. În cadrul 
primului pilon – consolidarea cadrului juridic și 
de reglementare – Camera Reprezentanților a 
aprobat, la începutul lunii iulie 2018, o serie de 
propuneri juridice menite să elimine 
impedimentele din calea rezoluției creditelor 
neperformante. Al doilea pilon – care implică 

Cipru – Raport de țară 2019  
(publicat în februarie 2019) – p. 20:  
 
 
Strategia bazată pe trei piloni pentru 
reducerea creditelor neperformante 
Autoritățile cipriote au elaborat și au început să 
pună în aplicare o strategie de politică bazată pe 
trei piloni pentru reducerea creditelor 
neperformante. Strategia a cuprins: (i) un pachet 
legislativ, care include modificări ale cadrelor în 
materie de executare silită și de insolvență și 
modificări ale Legii privind vânzarea 
împrumuturilor, precum și adoptarea unei Legi 
privind securitizarea; (ii) vânzarea Cyprus 
Cooperative Bank, care întâmpina dificultăți din 
cauza unui volum ridicat de credite 
neperformante, și lichidarea entității reziduale a 
acesteia; și (iii) instituirea unei scheme 
temporare de sprijin din partea statului (ESTIA) 
pentru gestionarea creditelor neperformante 
garantate cu reședințe principale, partea cea mai 
problematică a creditelor neperformante. În 
cadrul primului pilon – consolidarea cadrului 
juridic și de reglementare – modificările juridice 
vizează eliminarea unora dintre impedimentele 
din calea rezoluției creditelor neperformante. 
Al doilea pilon a fost pus în aplicare în 
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eliminarea unui volum semnificativ de credite 
neperformante din sectorul bancar – s-a 
materializat în septembrie 2018, când CCB a 
renunțat la licența sa bancară. În cadrul ultimului 
pilon, concepția schemei ESTIA a fost finalizată în 
noiembrie 2018. Se preconizează că aceasta va fi 
pusă în aplicare începând cu anul 2019. […] 
Procedura judiciară în curs slăbește executarea 
contractelor și descurajează băncile să utilizeze 
cadrul juridic disponibil pentru a reduce creditele 
neperformante. În plus, performanța schemei 
ESTIA menționate mai sus depinde în mare 
măsură de eficiența sistemului judiciar în a 
dispune executări silite pentru debitorii care 
recidivează în nerespectarea obligațiilor de plată 
și pentru cei care sunt neeligibili. 

septembrie 2018, când Cyprus Cooperative Bank 
a renunțat la licența sa bancară. Prin urmare, 
impactul său asupra creditelor neperformante s-
a materializat deja, un volum semnificativ de 
credite neperformante fiind eliminate din 
sectorul bancar. În cadrul ultimului pilon, 
concepția schemei ESTIA a fost finalizată la 
începutul lunii noiembrie 2018 și se preconizează 
că va fi pusă în aplicare în prima parte a 
anului 2019 (a se vedea punctul 4.2.1). Reforma 
planificată a sistemului judiciar vizează 
consolidarea executării contractelor și, în cele 
din urmă, îmbunătățirea culturii de plată a țării 
(a se vedea punctul 4.4.3). În plus, performanța 
schemei ESTIA depinde în mare măsură de 
eficiența sistemului judiciar în a asigura aplicarea 
procedurilor de executare silită împotriva 
debitorilor care recidivează în nerespectarea 
obligațiilor de plată și a celor care sunt 
neeligibili. 
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Anexa II – Exemple din rapoarte de supraveghere post-program 
succesive care indică puține progrese în punerea în aplicare a 
reformelor structurale 

Raport de supraveghere 
post-program Cipru: noul Serviciu pentru insolvență 

Toamna 2016 
(publicat în decembrie 
2016) 

Noul Serviciu pentru insolvență din Cipru și-a început 
activitatea în iunie 2015, dar are nevoie de mai multe 
resurse. 

Primăvara 2017 
(publicat în iulie 2017) 

Noul Serviciu pentru insolvență din Cipru și-a început 
activitatea în iunie 2015, dar are nevoie de mai multe 
resurse. 

Toamna 2017 
(publicat în decembrie 
2017) 

Serviciul pentru insolvență din Cipru și-a început activitatea 
în iunie 2015, dar are nevoie de mai multe resurse. 

Primăvara 2018 
(publicat în iulie 2018) 

Se desfășoară activități pentru îmbunătățirea eficacității și a 
eficienței Serviciului pentru insolvență. 

Toamna 2018 
(publicat în noiembrie 
2018) 

Sunt necesare activități suplimentare pentru a îmbunătăți 
eficacitatea și eficiența Serviciului pentru insolvență. 

Primăvara 2019 
(publicat în iunie 2019) 

Se desfășoară activități [...] pentru îmbunătățirea eficacității 
și a eficienței Serviciului pentru insolvență. 

Toamna 2019 
(publicat în noiembrie 
2019) 

Noul Departament pentru insolvență, care urmează să 
devină funcțional la începutul anului 2020, ar trebui să 
îmbunătățească eficiența și eficacitatea cadrului pentru 
insolvență. 

Primăvara 2020 
(publicat în mai 2020) 

Comisia nu a raportat cu privire la Serviciul pentru 
insolvență. 

Toamna 2020 
(publicat în noiembrie 
2020) 

Departamentul pentru insolvență își va pune în funcțiune 
noua structură organizatorică în ianuarie 2021. 
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Raport de supraveghere 
post-program Portugalia: analiza cheltuielilor 

Vara 2016  
(publicat în septembrie 
2016) 

Guvernul a lansat o analiză a cheltuielilor administrației 
publice, în încercarea de a realiza noi economii substanțiale 
în ceea ce privește cheltuielile. 

Toamna 2016 
(publicat în martie 2017) 

Controlul cheltuielilor rămâne în continuare o provocare și 
efectele pozitive ale analizei cheltuielilor nu sunt încă vizibile. 

Vara 2017 
(publicat în octombrie 
2017) 

Controlul cheltuielilor rămâne o provocare, iar efectele 
pozitive rezultate în urma analizei cheltuielilor urmează să se 
materializeze doar treptat, fără obiective predefinite în ceea 
ce privește economiile. 

Toamna 2017 
(publicat în ianuarie 2018) 

Analiza cheltuielilor se extinde treptat în noi sectoare. 
Obiectivele mai ambițioase în ceea ce privește economiile, 
prevăzute în analiza cheltuielilor din 2018, reprezintă o 
evoluție pozitivă. 

Vara 2018 
(publicat în septembrie 
2018) 

Deși analiza cheltuielilor per ansamblu a fost extinsă recent și 
în prezent conține obiective mai ambițioase în ceea ce 
privește economiile, încă trebuie specificate etapele 
următoare. 

Toamna 2018 
(publicat în februarie 
2019) 

Se preconizează că analiza cheltuielilor va continua în 2019. 

Vara 2019 
(publicat în octombrie 
2019) 

Analiza cheltuielilor aflată în curs progresează lent și se 
estimează că va genera economii relativ modeste din punctul 
de vedere al eficienței. 

Toamna 2019 
(publicat în aprilie 2020) 

Presiunea tot mai mare exercitată asupra celor mai 
importante elemente ale cheltuielilor publice actuale a 
rămas oarecum nesoluționată. 

Toamna 2020 
(publicat în noiembrie 
2020) 

Comisia nu a raportat cu privire la analiza cheltuielilor. 
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Raport de supraveghere 
post-program Irlanda: extinderea bazei de impozitare 

Toamna 2015 
(publicat în ianuarie 2016) 

Activitățile substanțiale ale întreprinderilor multinaționale 
expun Irlanda la potențiale șocuri negative în ceea ce 
privește veniturile, care s-ar putea datora modificărilor aduse 
standardelor și practicilor fiscal-bugetare internaționale. 

Primăvara 2016 
(publicat în septembrie 
2016) 

Eliminarea treptată a contribuției sociale universale este în 
contradicție cu angajamentul de a menține o bază de 
impozitare amplă. 

Toamna 2016 
(publicat în martie 2017) 

O bază de impozitare mai amplă ar spori reziliența finanțelor 
publice în fața unor evenimente adverse. 

Primăvara 2017 
(publicat în iulie 2017) 

O bază de impozitare mai amplă ar îmbunătăți stabilitatea 
veniturilor în condițiile volatilității economice. 

Toamna 2017 
(publicat în februarie 
2018) 

O bază de impozitare mai amplă pentru venitul persoanelor 
fizice ar îmbunătăți stabilitatea veniturilor în condițiile 
volatilității economice. 

Primăvara 2018 
(publicat în iulie 2018) 

Având în vedere riscurile externe sporite, [...] ar fi prudent să 
se extindă baza de impozitare. 

Toamna 2018 
(publicat în februarie 
2019) 

O bază de impozitare mai amplă pentru venitul persoanelor 
fizice ar îmbunătăți stabilitatea veniturilor în condițiile 
volatilității economice. 

Primăvara 2019 
(publicat în septembrie 
2019) 

Extinderea bazei de impozitare și reducerea gradului de 
dependență față de veniturile din impozitul pe profit ar 
îmbunătăți stabilitatea veniturilor. În general, măsurile 
recente privind veniturile au contribuit într-o mică măsură la 
extinderea bazei de impozitare. 

Toamna 2019 
(publicat în februarie 
2020) 

Extinderea bazei de impozitare ar consolida finanțele publice. 

Toamna 2020 
(publicat în noiembrie 
2020) 

O bază de impozitare mai amplă ar spori reziliența finanțelor 
publice. 
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Anexa III – Exemple de întârzieri importante în punerea în 
aplicare a reformelor 

Justiție: Grecia s-a angajat să pună în aplicare un plan de acțiune pe trei ani în 
domeniul justiției, potrivit căruia instituirea sistemului de e-justiție (OSDDY-PP) 
trebuia finalizată până la jumătatea anului 2020, iar depunerea electronică a 
documentelor juridice urma să fie pusă în aplicare la nivelul tuturor instanțelor până 
la sfârșitul anului 2019, după finalizarea procedurii de achiziții până la jumătatea 
anului 2019.  
 
Raportul din iunie 2019 a evidențiat faptul că documentația aferentă procedurii de 
achiziții nu fusese încă finalizată, iar lansarea acesteia fusese amânată pentru 
septembrie 2019. În următorul raport, cititorii erau informați că lansarea procedurii 
de achiziții fusese amânată din nou, pentru decembrie 2019. În raportul din 
septembrie 2020, se preciza că finalizarea procedurii de achiziții fusese amânată 
pentru decembrie 2020, dată confirmată de raportul din noiembrie 2020, 
menționându-se pandemia drept motiv al întârzierii. Astfel, punerea în funcțiune a 
sistemului informatic a suferit întârzieri din cauza lansării tardive a procedurii de 
achiziții menționate anterior. În plus, a fost prelungit și termenul de punere în 
funcțiune. Se preconizează că aceasta va avea loc la 3,5 ani după termenul prevăzut 
inițial, dacă nu se înregistrează întârzieri suplimentare. 
 
În ceea ce privește implementarea sistemului de depunere electronică la nivelul 
tuturor instanțelor judiciare, în raportul din februarie 2020 s-a precizat că acest 
termen (sfârșitul anului 2019) nu fusese respectat și că punerea în aplicare începuse, 
dar numai pentru o parte dintre instanțe. În raportul din mai 2020, se preciza că 
depunerea electronică va fi obligatorie începând cu ianuarie 2021 doar pentru 
instanțele administrative, rămânând opțională pentru instanțele civile și penale. 
 

Administrația publică: În cadrul efortului de a-și moderniza administrația publică, 
Grecia s-a angajat să numească 69 de secretari generali administrativi până la 
sfârșitul anului 2018. 
 
În raportul din noiembrie 2018 se menționa existența unor „întârzieri semnificative, 
fără finalizarea vreunei numiri” până la momentul respectiv.  
În raportul din iunie 2019 se menționa existența unei numiri și a 4 selecții și 
amânarea termenului pentru finalizarea celor 69 de selecții pentru decembrie 2019.  
În raportul din noiembrie 2019 se preciza că cele 69 de posturi de secretar general 
administrativ fuseseră desființate printr-o nouă lege, fiind înlocuite cu 13 posturi de 
secretar permanent, procedura de selecție urmând să fie finalizată până în 
ianuarie 2020. 
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Acronime 
BCE: Banca Centrală Europeană 

CEF: Comitetul economic și financiar 

FMI: Fondul Monetar Internațional 

MES: Mecanismul european de stabilitate 

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
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Glosar 
Fondul european de stabilitate financiară: vehicul cu destinație specială creat și 
deținut de statele membre din zona euro sub forma unei întreprinderi deținute de 
acestea și înregistrate în Luxemburg, conceput ca un mecanism de salvare temporar 
pentru împrumutarea de pe piețele financiare a unor resurse garantate de statele 
membre din zona euro, cu scopul de a le împrumuta acelor state membre din zona 
euro care se află în dificultate. Fondul nu oferă asistență financiară suplimentară țărilor 
din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți financiare, 
această sarcină fiind îndeplinită în prezent exclusiv de MES. 

Ieșirea dintr-un program de ajustare macroeconomică: programul, pentru care este 
stabilită o dată de încheiere, expiră după finalizarea cu succes a unei evaluări finale de 
către Comisie. 

Mecanismul de împrumut pentru Grecia: primul program de sprijin financiar pentru 
Grecia, asupra căruia s-a convenit în mai 2010. Acesta a constat în împrumuturi 
bilaterale acordate de țările din zona euro, în valoare de 52,9 miliarde de euro. Comisia 
nu îndeplinește rolul de debitor pentru mecanism, ci este însărcinată să coordoneze și 
să administreze împrumuturile bilaterale puse în comun. 

Mecanismul european de stabilitate: MES a fost înființat în octombrie 2012 ca o 
organizație interguvernamentală permanentă. La fel ca predecesorul său, Fondul 
european de stabilitate financiară (care era temporar), MES oferă asistență financiară 
țărilor din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți financiare 
grave, dacă acest lucru este indispensabil pentru a garanta stabilitatea financiară a 
zonei euro în ansamblu. Mecanismul furnizează asistență financiară prin emiterea de 
titluri de creanță. 

Mecanismul european de stabilizare financiară: instrument al UE care îi permite 
Comisiei să se împrumute pe piețele financiare în numele Uniunii, în condițiile unei 
garanții bugetare implicite din partea UE, pentru a furniza asistență financiară oricărei 
țări din UE care întâmpină sau care este amenințată de dificultăți financiare grave, în 
vederea menținerii stabilității financiare. În prezent, țările din zona euro care au nevoie 
de asistență financiară trebuie să se adreseze Mecanismului european de stabilitate 
(MES). 

Mecanismul unic de rezoluție: mecanism în cadrul căruia Comitetul Unic de Rezoluție 
și autoritățile naționale de rezoluție dețin competența centralizată de rezoluție, fiind 
direct responsabile pentru rezoluția băncilor din statele membre care participă la 
uniunea bancară. 
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Mecanismul unic de supraveghere: mecanism de supraveghere a băncilor, format din 
BCE și din autoritățile naționale de supraveghere din țările participante. 

Sold (bugetar) primar: soldul bugetar din care se deduc plățile dobânzilor aferente 
datoriei publice. 

Sold bugetar: soldul dintre cheltuielile și veniturile publice totale dintr-un anumit an, 
un sold pozitiv indicând un excedent, iar un sold negativ indicând un deficit. 
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Răspunsurile Comisiei 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

 

 

Calendar 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59351


53 

 

Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit IV – Reglementarea 
piețelor și economia competitivă, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, membru al 
Curții. Activitatea a fost condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, membru al Curții de 
Conturi Europene, beneficiind de sprijinul unei echipe formate din: Raphael Debets, șef 
de cabinet, și Di Hai, atașat în cadrul cabinetului; Marion Colonerus, manager principal; 
Giuseppe Diana, coordonator; Stefano Sturaro și Laura Lalikova, auditori. Zoe Dennis 
a furnizat asistență lingvistică. 
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Comisia este responsabilă cu supravegherea statelor membre din 
zona euro care ies dintr-un program de ajustare macroeconomică, 
cu scopul de a se asigura că acestea își mențin stabilitatea 
economică și financiară. Această supraveghere este în beneficiul 
statelor membre și al creditorilor acestora. Curtea a examinat 
concepția, punerea în aplicare și eficacitatea supravegherii 
efectuate de Comisie pentru cele cinci state membre vizate 
(Irlanda, Grecia, Spania, Cipru și Portugalia). Ea a constatat că, 
deși supravegherea era un instrument adecvat, eficiența sa era 
afectată de obiective neclare și de o punere în aplicare ce nu era 
suficient de raționalizată și de bine direcționată. Curtea a adresat 
Comisiei recomandări privind soluționarea acestor probleme, 
inclusiv o revizuire a legislației relevante care să permită 
integrarea activităților sale de supraveghere în semestrul 
european. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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