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RAPORT PRIVIND ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN URMA CERERILOR FORMULATE DE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN REZOLUȚIILE SALE PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE, 

PRECUM ȘI DE CONSILIU ÎN RECOMANDAREA SA PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE 

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016 

 

INTRODUCERE 

Eforturile continue depuse de către Comisie, statele membre și alți parteneri 

implicați în gestionarea bugetului UE au condus la o îmbunătățire susținută a 

gestiunii financiare în ultimii ani. Aceasta a fost confirmată de faptul că, în 

raportul său anual pe 2016, Curtea de Conturi Europeană – pentru prima dată de când 

a început să prezinte o declarație anuală de asigurare în 1994 – a emis un aviz cu 

rezerve, și nu un aviz negativ, cu privire la legalitatea și regularitatea plăților. 

Aproximativ jumătate din cheltuielile UE supuse auditului s-au situat sub pragul de 

2 % pentru nivelul semnificativ de eroare. Nivelul de eroare a scăzut în toate 

domeniile de politică.  

Parlamentul European și Consiliul au examinat raportul anual și alte rapoarte 

relevante ale Curții de Conturi Europene, precum și pachetul de raportare financiară 

integrată al Comisiei. În plus, Parlamentul European a făcut schimb de opinii cu 

comisari selecționați, Secretarul General al Comisiei și directori generali și a primit 

răspunsuri la peste 450 de întrebări scrise.  

La 18 aprilie 2018, Parlamentul European – la recomandarea Consiliului – a 

acordat Comisiei descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016.  

Descărcarea de gestiune constituie procesul prin care Parlamentul European și 

Consiliul controlează execuția bugetului UE și trag la răspundere Comisia pentru 

gestionarea resurselor financiare. Aceasta oferă, de asemenea, o oportunitate pentru 

toate părțile interesate să reflecteze asupra evoluțiilor anterioare și să identifice 

punctele slabe care trebuie remediate, precum și bunele practici care trebuie difuzate 

în scopul de a continua îmbunătățirea gestiunii financiare și de a obține rezultate și 

mai bune cu bugetul UE în viitor.  

Descărcarea de gestiune pe 2016 a oferit o oportunitate deosebită de a învăța 

din trecut pentru a îmbunătăți viitorul , întrucât aceasta a avut loc în paralel cu 

procesul de reflecție privind următorul cadru financiar multianual.  

Pe baza rapoartelor Curții de Conturi Europene, a rapoartelor Comisiei privind 

gestionarea și performanța bugetului UE și a schimburilor de opinii între comisari, 

Parlamentul European a precizat priorități politice care au fost în foarte mare 

măsură orientate spre viitor. Aceste priorități sunt reflectate într-o măsură 

destul de mare în propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 

(CFM) pentru 2021-2027, care se bazează pe următoarele principii: 

 un accent mai puternic pe valoarea adăugată europeană; 

 un buget mai simplu și mai transparent; 

 reducerea birocrației pentru beneficiari; 

 o aplicare mai flexibilă, mai agilă a bugetului; 

 un buget care dă rezultate. 
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Propunerile Comisiei cu privire la viitorul cadru financiar multianual și programele 

financiare de bază se concentrează asupra obținerii de rezultate (performanță), 

asigurând în același timp o gestionare financiară solidă (conformitate).  

Cadrul de performanță pentru bugetul UE a fost deja îmbunătățit în programele din 

perioada 2014-2020, dar mai sunt încă multe de făcut. Din acest motiv, în 

propunerile sale pentru programele din perioada 2021-2027, Comisia propune 

consolidarea accentului pe performanță în cadrul tuturor programelor, inclusiv 

prin stabilirea unor obiective mai clare și prin axarea pe un număr mai mic de 

indicatori de performanță de calitate superioară. Aceasta va facilita monitorizarea și 

măsurarea rezultatelor și efectuarea de modificări, după caz. 

Comisia va depune toate eforturile pentru a se asigura că normele sunt simplificate în 

mod continuu, riscurile financiare sunt abordate în mod proactiv, iar bugetul UE este 

în cele din urmă protejat. Acest angajament a condus la o reducere suplimentară a 

sumei totale a Comisiei care este expusă riscului, care pentru anul de raportare 

2017 este estimată a se situa sub 2 %
1
 – acesta se reflectă, de asemenea, în 

propunerile pentru viitoarele programe financiare. 

Prezentul raport oferă o sinteză a măsurilor întreprinse de Comisie cu privire la 

principalele cereri formulate de Parlamentul European și de Consiliu în 

descărcarea de gestiune pe 2016 și face parte din pachetul integrat de raportare 

financiară pentru exercițiul financiar 2017. Acesta se axează, în special, pe: 

1) Priorități politice, 2) Gestiune bugetară și financiară, 3) Performanță, 4) Venituri, 

5) Includerea Fondului European de Dezvoltare în bugetul general și 6) Accelerarea 

procedurii de descărcare de gestiune. 

Răspunsuri mai detaliate la cererile specifice privind descărcarea de gestiune 

formulate de Parlamentul European și de Consiliu, inclusiv cererile formulate în ceea 

ce privește rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene vizate, de asemenea, 

de procedura de descărcare de gestiune pentru 2016 vor fi publicate la o dată 

ulterioară. 

1. PRIORITĂȚI POLITICE  

În rezoluția generală de descărcare de gestiune pentru exercițiul de descărcare de 

gestiune 2016, Parlamentul European subliniază prioritățile sale politice. Acestea au 

fost discutate pe larg în timpul procedurii de descărcare de gestiune, în special cu 

raportorul și cu membrii Comisiei pentru control bugetar. În scrisoarea comisarului 

Oettinger din 28 februarie 2018, au fost furnizate documente justificative pentru 

angajamentul formal al Comisiei de a pune în aplicare pe deplin și în timp util o serie 

de măsuri și acțiuni. O mare parte dintre acestea sunt legate de următorul cadru 

financiar multianual și propunerile legislative prezentate de Comisie în mai și 

iunie 2018.  

Aceste propuneri se bazează pe rezultatele unei analize cuprinzătoare a cheltuielilor 

care a sprijinit Comisia să identifice ce a funcționat bine în trecut și la ceea ce ar 

trebui să se păstreze, dar care au evidențiat, de asemenea, cazurile în care este nevoie 

de reformă pentru a valorifica întregul potențial al bugetului UE.  

                                                 
1 COM(2018) 457 final. 
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În ceea ce privește solicitările referitoare la următorul cadru financiar 

multianual, Comisia a abordat, în propunerile sale, următoarele aspecte: 

În ceea ce privește alinierea obiectivelor de politică, a ciclurilor financiare cu 

durata mandatelor Parlamentului European și Comisiei, cadrul financiar propus 

se va desfășura pe o perioadă de șapte ani, din 2021 până în 2027, cu o revizuire 

intermediară în 2023, care va oferi posibilitatea de a face orice adaptări necesare. 

Deși Comisia recunoaște meritul ajungerii la o sincronizare treptată a duratei 

cadrului financiar multianual cu ciclul politic de cinci ani al instituțiilor europene, 

trecerea la un ciclu de cinci ani în 2021 nu ar oferi o aliniere optimă. Ciclul de șapte 

ani propus va oferi Comisiei care va prelua mandatul în urma alegerilor europene din 

2024 posibilitatea de a prezenta un nou cadru cu o durată de cinci ani, începând din 

2028. 

Parlamentul European a subliniat, de asemenea, că bugetul UE ar trebui să fie un 

buget cu o adevărată valoare adăugată europeană, urmărind obiective comune ale 

Uniunii Europene care să promoveze dezvoltarea economică și socială durabilă a 

Uniunii în ansamblul ei, care nu pot fi obținute în mod de către state membre 

individuale pe cont propriu. Atunci când își pun în comun resursele la nivel 

european, statele membre pot obține rezultate mai bune decât cele pe care le-ar 

obține acționând singure. Bugetul UE completează bugetele naționale și o paletă 

largă de instrumente legislative și de reglementare pentru a sprijini obiective 

comune, a contribui la abordarea provocărilor comune și a pune în aplicare politicile 

europene. Vor fi luate măsuri la nivel european atunci când acestea sunt mai eficiente 

și mai eficace decât la nivel național, regional sau local.  

Prin urmare, valoarea adăugată europeană este legată de realizarea obiectivelor 

stabilite în tratat de contribuția la susținerea valorilor, drepturilor și libertăților 

fundamentale. De asemenea, aceasta este una dintre pietrele de temelie ale cadrului 

Comisiei pentru o mai bună legiferare. Evaluarea valorii adăugate europene, în 

conformitate cu criteriile stabilite în Documentul de reflecție privind viitorul 

finanțelor UE
2
, a fost parte integrantă din procesul de evaluare a impactului pentru 

viitoarele programe financiare, precum și unul dintre principiile directoare în cursul 

elaborării următorului cadru financiar multianual. Comunicarea care însoțește 

propunerea de cadru financiar multianual descrie fiecare nou program, inclusiv 

valoarea adăugată europeană a acestuia. 

În ceea ce privește bugetul pe termen lung pentru realizarea priorităților 

Uniunii, noile propuneri aliniază pe deplin structura și programele din bugetul UE 

cu agenda pozitivă a Uniunii pentru perioada de după 2020, astfel cum a fost 

convenită de liderii celor 27 de state membre în Bratislava și Roma. În acest context, 

performanța este plasată printre prioritățile bugetului UE. 

Noua arhitectură a viitorului cadru financiar multianual oferă o mai mare 

transparență cu privire la rolul bugetului UE și la modul în care diferitele părți ale 

bugetului vor contribui la acesta. Aceasta asigură, de asemenea, flexibilitatea 

necesară pentru a răspunde necesităților în permanentă schimbare. Programele sunt 

organizate în jurul principalelor priorități tematice în materie de cheltuieli. În cadrul 

fiecărei priorități, programele sunt organizate în „clustere” de politică, care se vor 

reflecta în titlurile din bugetul anual. Se oferă astfel o mai mare claritate cu privire la 

modul în care acestea vor contribui la realizarea obiectivelor de politică. 

                                                 
2

 Disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_ro.pdf 
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Bugetul UE va investi și mai mult în domeniile în care un stat membru nu poate 

acționa pe cont propriu sau acolo unde este mai eficient să se acționeze împreună, 

cum ar fi cercetarea, migrația, controlul frontierelor sau apărarea, continuând 

totodată să finanțeze politici tradiționale, dar modernizate precum politica agricolă 

comună și politica de coeziune. 

Pentru a simplifica în continuare normele, Comisia propune uniformizarea 

normelor pe baza unui cadru comun de reglementare. Aceasta va reduce sarcina 

administrativă pentru beneficiari și pentru autoritățile de management, menținând, 

totodată, un nivel ridicat de garantare a legalității și a regularității. Astfel, va fi 

facilitată participarea la programele UE și va fi accelerată punerea în aplicare. Acest 

lucru va facilita colaborarea dintre diferitele programe și instrumente pentru a spori 

impactul bugetului UE. În plus, Comisia propune simplificarea și raționalizarea 

normelor privind ajutoarele de stat în scopul de a facilita conectarea instrumentelor 

bugetului UE cu finanțările naționale. Noul cadru financiar multianual oferă 

flexibilitate, dar și complementaritate între programe, precum și simplificarea 

utilizării instrumentelor financiare. 

Parlamentul European a invitat Comisia să accelereze procesul de punere în 

aplicare a politicii de coeziune în vederea reducerii duratei perioadei de punere 

în aplicare la exercițiul n+2 (spre deosebire de regula n+3 aplicabilă în 2014-2020). 

Propunerea Comisiei va conduce la intensificarea gestiunii financiare și, combinată 

cu posibilitatea de a introducere treptată a proiectelor din perioada 2014-2020, la un 

început rapid al perioadei de programare. Ținând seama de importanța 

angajamentelor restante din perioada 2014-2020, rata de prefinanțare va fi diminuată. 

Noul cadru financiar multianual, astfel cum a fost propus de Comisie, oferă sprijin 

pentru activitatea autorităților naționale în ceea ce privește primirea solicitanților de 

azil și a migranților în perioada imediat următoare sosirii lor pe teritoriul UE, precum 

și pentru dezvoltarea unei politici comune în domeniul azilului și al migrației și 

asigurarea unor returnări eficace. Fondul pentru azil și migrație va fi completat de 

Fondul social european plus, care va oferi sprijin pentru integrarea pe termen lung a 

migranților. Cadrul de monitorizare și de evaluare va fi îmbunătățit pentru a 

monitoriza întârzierile în punerea în aplicare a programelor naționale, a lua măsuri de 

remediere și a ajusta viitoarele intervenții în materie de politică, după caz. 

Modalitățile de a întări monitorizarea și evaluarea includ îmbunătățirea indicatorilor, 

gestionarea fondului în strânsă cooperare cu partenerii și efectuarea unei evaluări 

intermediare a performanței. 

O politică agricolă comună modernizată este propusă pentru perioada 2021-2027. 

Propunerea Comisiei permite o piață unică pe deplin integrată pentru produse 

agricole în UE, accesul la alimente variate și hrănitoare, la prețuri accesibile și de 

înaltă calitate, acordând o importanță deosebită mediului și climei. Aceasta va 

sprijini tranziția către un sector agricol pe deplin sustenabil și dezvoltarea unor zone 

rurale dinamice.  

Politica reformată va continua să fie construită în jurul a doi piloni: plățile directe 

către agricultori și finanțarea dezvoltării rurale, cu flexibilitate între piloni. 

Cu toate acestea, Comisia propune introducerea unui nou model de distribuție, prin 

trecerea de la politica actuală bazată pe conformitate la o politică orientată către 

rezultate în vederea îndeplinirii obiectivelor comune stabilite la nivelul UE, însă puse 

în aplicare într-un mod mai flexibil la nivel național. 
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Plățile directe către fermieri vor fi raționalizate și mai bine direcționate. Va fi 

promovată o distribuție mai echilibrată, iar la nivel de exploatație agricolă se va 

introduce un plafon obligatoriu pentru sumele primite sau plăți degresive. Aceasta va 

însemna că sprijinul va fi redistribuit către exploatațiile mijlocii și mai mici și, 

eventual, către dezvoltarea rurală.  

Pentru a răspunde acestei provocări, politica agricolă comună va fi simplificată, cu 

un minim de sarcină administrativă, și va fi sporită coerența sa cu alte politici ale UE 

pentru a maximiza contribuția acesteia. 

În sens mai larg, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu angajamentul față de 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 

Comisia propune stabilirea unui obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor 

legate de climă în toate programele UE, ținta fiind ca 25 % din cheltuielile UE să 

contribuie la realizarea obiectivelor în materie de climă.  

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune vor contribui la 

reducerea disparităților dintre statele membre și regiuni. Comisia propune 

plasarea accentului pe cinci obiective esențiale de politică pentru o Europă mai 

inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială și mai aproape de cetățeni. 

Propunerile permit o mai mare flexibilitate în conceperea programelor individuale 

finanțate de UE, pentru a le adapta mai bine la nevoile regionale specifice, dar și 

pentru a răspunde unor evenimente neprevăzute. 

Fondul social european plus urmărește să creeze o „Europa socială” mai 

performantă și mai rezilientă și să pună în aplicare Pilonul european al drepturilor 

sociale, precum și prioritățile sociale și privind ocuparea forței de muncă aprobate de 

procesul european de guvernanță economică. Acest fond va fuziona Fondul social 

european, Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Fondul de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane, Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială și Programul pentru acțiunea Uniunii în domeniul sănătății. 

Concentrarea resurselor disponibile în cadrul acestui nou instrument unic și 

cuprinzător permite o amplificare a sinergiilor dintre instrumentele complementare 

ale UE și simplificarea programării și a gestionării fondurilor, reducând astfel sarcina 

administrativă pentru autorități și pentru beneficiari.  

Obiectivele Fondului european de dezvoltare regională, ale Fondului de coeziune și 

ale Fondului social european plus vor fi mai bine aliniate la semestrul european de 

coordonare a politicilor economice. Analiza detaliată a provocărilor cu care se 

confruntă statele membre în contextul semestrului european va sta la baza 

programării fondurilor la începutul și la jumătatea perioadei următoare. Aceasta va 

servi drept foaie de parcurs pentru planificarea și monitorizarea fondurilor pe termen 

scurt, mediu și lung. Un sistem de condiționalități ex ante și de condiționalitate 

macroeconomică va fi menținut, dar va fi simplificat. Prin intermediul procesului 

aferent semestrului european, Comisia și statele membre vor asigura coordonarea și 

complementaritatea finanțării din fondurile politicii de coeziune și din noul Program 

de sprijin pentru reforme care vizează susținerea reformelor structurale. 

O abordare simplificată și mai eficace în materie de realizare a obiectivelor 

reprezintă un element esențial al propunerilor, inclusiv: un cadru comun de 

reglementare care acoperă 7 fonduri UE puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate
3
 

                                                 
3 Inclusiv Fondul de coeziune, Fondul social european plus, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize 



 

 6 

și care facilitează crearea de sinergii, reducerea sarcinii administrative 

(disponibilitate sporită a opțiunilor de costuri simplificate pentru beneficiari), 

controale și audituri mai proporționate (un sistem mai puțin strict de control pentru 

programele cu rezultate bune, extinderea principiului auditului unic), flexibilitate în 

ceea ce privește forma unei evaluări intermediare aprofundate pentru a ajusta 

deciziile de investiții, dacă este necesar, și recurgerea pe scară mai largă la 

instrumentele financiare, inclusiv prin participarea voluntară la noul Fond InvestEU 

gestionat la nivel central. 

În ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene, noile cerințe de 

raportare pentru statele membre vor permite cetățenilor să urmărească progresele 

înregistrate în punerea în aplicare, aproape în timp real pe platforma de date 

deschise lansată în perioada 2014-2020.  

În ceea ce privește posibilitatea ca autoritățile desemnate sau acreditate să 

îndeplinească funcții de gestionare, de certificare și de audit în perioada 2014-2020, 

Comisia a propus reînnoirea sistemelor actuale de gestionare și control care s-au 

dovedit funcționale.  

În ceea ce privește cercetarea și inovarea, noul program european de cercetare, 

Orizont Europa va continua să promoveze excelența în cercetare și se va axa pe 

inovare, de exemplu prin dezvoltarea de prototipuri, imobilizări necorporale, 

transferul de cunoștințe și de tehnologie. Un nou Consiliu european pentru inovare 

va reprezenta un ghișeu unic pentru inovatorii cu potențial mare și disruptivi, cu 

scopul de a face din Europa un lider în inovarea care creează piețe. 

Bazându-se pe succesul Fondului european pentru investiții strategice în ceea ce 

privește catalizarea investițiilor private în întreaga Europă, Comisia propune 

instituirea unui nou fond de investiții pe deplin integrat, InvestEU. Alături de Grupul 

Băncii Europene de Investiții ca principal partener de punere în aplicare, și alți 

parteneri, cum ar fi băncile naționale de promovare care contribuie la punerea în 

practică, InvestEU va ancora toate garanțiile bugetare și instrumentele 

financiare gestionate la nivel central în UE într-o singură structură 

raționalizată.  

Această nouă abordare va reduce suprapunerile, va simplifica accesul la finanțare și 

va reduce sarcina administrativă.  

2. GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ  

Două cereri formulate de Parlamentul European și deja incluse în Comunicarea 

Comisiei privind următorul cadru financiar multianual se referă la chestiunea 

includerii sau nu a plăților aferente instrumentelor speciale în plafoanele 

stabilite pentru creditele de plată în cadrul financiar multianual, precum și la un 

echilibru mai bun între previzibilitatea și capacitatea de reacție a bugetului UE. 

În ceea ce privește primul aspect, Propunerea de regulament de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2021-2027 precizează în mod clar că atât 

creditele de angajament, cât și creditele de plată mobilizate pentru instrumente 

speciale sunt înscrise în buget peste plafoanele CFM relevante. De asemenea, 

Comisia a reexaminat domeniul de aplicare a unor instrumente speciale, cum ar fi 

rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și 

Fondul european de ajustare la globalizare. Comisia propune, acolo unde este cazul, 

extinderea domeniului de aplicare a instrumentelor, de exemplu permițând activarea 

rezervei pentru ajutoare de urgență pentru situații de urgență din interiorul UE. 
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Comisia propune, de asemenea, raționalizarea procedurilor de mobilizare a acestor 

instrumente. 

În ceea ce privește al doilea aspect, pentru a răspunde rapid și eficace la cereri 

neprevăzute, Comisia propune să se sporească suplețea bugetului prin eliminarea 

constrângerilor asupra flexibilității integrate a cadrului financiar multianual, precum 

și să se majoreze valoarea instrumentului de flexibilitate până la 1 miliard EUR (în 

prețuri din 2018) pe an.  

Aceasta înseamnă, printre altele, creșterea flexibilității în cadrul programelor și între 

acestea, consolidarea unor instrumente precum marja globală pentru plăți și marja 

pentru situații neprevăzute, precum și crearea unei noi „rezerve a Uniunii” pentru a 

face față evenimentelor neprevăzute și a răspunde situațiilor de urgență în domenii 

cum ar fi securitatea și migrația. 

De asemenea, Parlamentul European a solicitat Comisiei să furnizeze un raport cu 

privire la bugetul UE executat și gestionat indirect de către Grupul Băncii 

Europene de Investiții și să stabilească anual o versiune actualizată a 

previziunilor pe termen lung privind fluxurile de numerar.  

Comisia realizează deja un raport anual complet adresat Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la toate instrumentele financiare. Acesta vizează instrumentele 

financiare din cadrele financiare multianuale 2007-2013 și 2014-2020, inclusiv (dar 

fără a se limita la) cele supuse punerii în aplicare prin intermediul Grupului Băncii 

Europene de Investiții (Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de 

Investiții). Raportul, sub forma unui document de lucru
4
, a fost anexat la proiectul de 

buget al UE prezentat autorității bugetare în iunie 2018. 

În ceea ce privește solicitarea de previziuni privind fluxul de numerar pe termen 

lung, articolul 247 alineatul (1) din noul Regulament financiar prevede obligația 

Comisiei de a transmite anual Parlamentului European și Consiliului un set integrat 

de rapoarte financiare și de răspundere, inclusiv o prognoză pe termen lung a 

viitoarelor intrări și ieșiri pentru următorii cinci ani. În octombrie 2017, Comisia și-a 

prezentat previziunile pe termen mediu pentru cerințele de plată care decurg din 

cadrul financiar multianual 2014-2020, împreună cu nivelul preconizat al 

angajamentelor restante („RAL”) la sfârșitul anului 2020
5
. 

În cele din urmă, în ceea ce privește apelul de a asista statele membre care 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește absorbția fără probleme și la timp a 

fondurilor UE disponibile, Comisia a luat deja o serie de inițiative pentru a sprijini 

statele membre cu absorbția la timp.  

Printre altele, datorită acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor din 2016 

formulate de Curtea de Conturi Europeană și/sau autoritatea care acordă descărcarea 

de gestiune, Comisia și-a consolidat raportarea privind gestiunea. 

Comisia a continuat să îmbunătățească modalitățile de consolidare a asigurării 

segmentate, în special în domeniul relațiilor externe. De asemenea, Comisia și-a 

consolidat raportarea cu privire la fondurile fiduciare ale UE, a sporit coerența 

calculelor cheltuielilor relevante aferente și estimarea sumelor expuse riscului, în 

special mecanismul de reținere a procentului de 10% pentru domeniul „Coeziune” și 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/DB2018_WD10_en.pdf 

5 Nota din 16 octombrie 2017 „Previziuni pentru creditele de plată după 2020 prezentate în conformitate cu punctul 9 din Acordul 

interinstituțional din 2 decembrie 2013ˮ. 
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închiderea anuală a conturilor, care sunt integrate complet și sistematic în 

metodologia comună. 

În consecință, pentru anul de raportare 2017 principala realizare este faptul că – 

pentru prima dată – suma globală estimată expusă riscului la data plății se 

situează sub 2 %. 

În plus, impactul financiar al gestionării rezervelor a scăzut, de asemenea, atât în 

ceea ce privește cheltuielile (de la 1,6 miliarde EUR în 2016 la 1,1 miliarde EUR în 

2017), cât și în ceea ce privește veniturile (de la 0,5 miliarde EUR la 0,4 miliarde 

EUR)
6
. 

3. PERFORMANȚĂ 

În raportul său anual din 2016, Curtea de Conturi Europeană a recomandat Comisiei 

să depună în continuare eforturi pentru a garanta că rapoartele privind 

performanța oferă o imagine echilibrată, care cuprinde atât realizările, cât și 

provocările întâmpinate. Comisia se angajează să elaboreze rapoarte echilibrate și a 

asigurat, de exemplu, o acoperire amplă în raportul anual privind gestionarea și 

performanța pe 2017 a învățămintelor desprinse din evaluările intermediare ale 

programelor financiare. 

În propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual, cadrul de 

performanță pentru programele viitoare este raționalizat în mod semnificativ. 

În special, numărul de indicatori integrați în programele de cheltuieli va fi redus 

drastic, iar calitatea acestora va fi îmbunătățită pentru a asigura consecvența 

(relevanța la nivel de program și la nivel de politici) astfel încât să poată oferi 

informații utile în primul rând în scopuri de comunicare și de raportare pe tot 

parcursul executării programului. De asemenea, propunerile Comisiei includ 

dispoziții pentru instituirea unor cadre de monitorizare și de evaluare, inclusiv 

indicatori în scopul evaluărilor. Evaluările vor fi efectuate în timp util pentru a fi 

luate în considerare în procesul decizional. Informațiile mai semnificative privind 

performanța vor permite, de asemenea, directorilor de programe să ia decizii mai 

bune cu privire la punerea în aplicare a programelor și la conceperea programelor 

viitoare.  

În rezoluția Parlamentului European, se solicită Comisiei să își asume 

responsabilitatea politică în raportul anual privind gestionarea și performanța 

pentru informațiile cu privire la performanță. 

Pentru a îmbunătăți transparența, Comisia va furniza informații privind sursa și 

calitatea datelor, în cazul în care acestea sunt disponibile. Având în vedere că un 

volum important de date privind performanța este furnizat de statele membre, 

Comisia va analiza măsura în care acestea furnizează informații cu privire la calitatea 

datelor privind performanța. 

Raportul anual privind gestionarea și performanța se bazează pe date privind 

performanța preluate din rapoartele anuale de activitate și, prin urmare, se bazează, 

de asemenea, pe evaluarea realizată de serviciile Comisiei cu privire la sursa și la 

calitatea datelor privind performanța. Recunoscând importanța calității datelor, 

serviciile Comisiei au acordat o atenție deosebită calității datelor privind performanța 

la elaborarea rapoartelor lor anuale de activitate pe 2017. Sursele de date sunt clar 

                                                 
6 Disponibile la următoarea adresă: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149400/COM_COM(2018)0457_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149400/COM_COM(2018)0457_EN.pdf
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identificate și eventualele preocupări cu privire la calitatea datelor sunt indicate în 

mod clar.  

Parlamentul European a solicitat Comisiei să sporească accesibilitatea 

informațiilor cu privire la performanță, prin dezvoltarea unui portal web 

dedicat și a unui motor de căutare. În acest sens, astfel cum s-a indicat în răspunsul 

la Raportul anual pe 2016 al Curții de Conturi Europene
7
, Comisia va depune 

eforturi pentru a spori accesibilitatea informațiilor cu privire la performanță. Comisia 

și-a asumat angajamentul să realizeze o evaluare pentru a analiza fezabilitatea, 

costurile și posibilele beneficii ale unei astfel de prezențe online. Măsurile 

recomandate vor fi puse în aplicare în funcție de rezultatul acestei evaluări.  

În cadrul inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate” a fost creat un site internet 

specific pentru a prezenta rezultatele UE
8
. Acest site este unul dintre primele proiecte 

colaborative ale Comisiei, implicând toate direcțiile generale și o serie de agenții 

care desfășoară programe în numele direcțiilor generale partenere. Scopul este de a 

comunica rezultatele concrete ale proiectelor finanțate de la bugetul UE, precum și 

localizarea lor geografică. Site-ul internet este un punct unic de intrare care 

colectează date provenite dintr-o serie de surse online, având drept scop informarea 

atât a părților interesate, cât și a cetățenilor cu privire la contribuția bugetului UE în 

imediata lor vecinătate.  

Până la sfârșitul anului 2017, site-ul a găzduit intrări cu privire la peste 1 500 de 

proiecte finanțate de UE în interiorul și în afara UE. Se preconizează că acest număr 

de intrări va crește în viitorul apropiat.  

Acest site internet care prezintă rezultatele UE a fost inclus pe lista restrânsă a celor 

mai bune patru candidate la Premiul Ombudsmanul European pentru bună 

administrare în 2017, în categoria „excelență în comunicații”.  

4. VENITURI  

Rezoluția Parlamentului European solicită Comisiei să ia toate măsurile necesare 

pentru a asigura recuperarea resurselor proprii ale UE care nu au fost colectate 

de autoritățile din Regatul Unit în ceea ce privește importul de produse textile și 

de încălțăminte din China și să ia în considerare lansarea în timp util a unei 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

Comisia monitorizează acest aspect îndeaproape, inclusiv în cursul a două inspecții 

în materie de resurse proprii tradiționale în 2017. Întrucât concluziile inspecției au 

confirmat și au clarificat în continuare constatările raportului relevant al OLAF, la 

8 martie 2018 Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere 

autorităților din Regatul Unit. Prin scrisoarea respectivă, Comisia a inițiat o 

procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Regatului Unit 

deoarece, în pofida cererilor repetate, acesta nu a pus în aplicare niciuna dintre 

măsurile solicitate de Comisie înainte de 12 octombrie 2017 și a refuzat să pună la 

dispoziție resursele proprii tradiționale estimate pierdute ca urmare a acestei 

neîndepliniri. 

De asemenea, Parlamentul European solicită Comisiei să analizeze, în cooperare cu 

statele membre, toate implicațiile potențiale ale activităților multianuale asupra 

                                                 
7 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 322/115 (28.9.2017). 

8 http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm 
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estimării VNB-ului și să confirme în timpul ciclului de verificări cu privire la 

VNB că activele din domeniul cercetare și dezvoltare au fost reflectate în mod 

corect în conturile naționale ale statelor membre. Se acordă prioritate acestei 

chestiuni care în prezent este abordată în cadrul actualului ciclu de verificări cu 

privire la VNB și viitoarea revizuire a conturilor naționale de referință pe 2019 în 

majoritatea statelor membre. Obiectivul acestui calendar este de a contribui la o 

înțelegere rezonabilă a tratamentului coerent al fenomenului globalizării la nivelul 

statelor membre. O procedură de „avertizare timpurie” este operațională atunci când 

autoritățile naționale informează Eurostat de îndată ce află despre un caz de 

restructurare a unei întreprinderi multinaționale importante. 

Cazul tratamentului întreprinderilor multinaționale care nu sunt restructurate este 

abordat în cadrul unui exercițiu-pilot cu toate statele membre. Exercițiul-pilot 

acoperă o gamă largă de chestiuni relevante legate de globalizare pentru conturile 

naționale. Se vor oferi orientări pentru statele membre. De asemenea, cercetarea și 

dezvoltarea constituie un domeniu supus unei reexaminări pentru o comparare a 

datelor din diferite țări. 

5. INCLUDEREA FONDULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE ÎN BUGETUL GENERAL 

În urma solicitării reiterate a Parlamentului European de includere a Fondul european 

de dezvoltare în bugetul general al UE, Comisia propune în cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027 o simplificare strategică a instrumentelor de 

finanțare în acțiunea externă a UE, inclusiv integrarea Fondului european de 

dezvoltare în Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională. 

Aceasta va conduce la o creștere a plafonului total de cheltuieli, menținând, totodată, 

flexibilitatea existentă. 

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, un nou instrument pentru 

finanțarea operațiunilor europene de menținere a păcii – Instrumentul financiar 

european pentru pace – va rămâne în afara cadrului financiar multianual.  

6. ACCELERAREA PROCEDURII DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE 

În rezoluția sa privind descărcarea de gestiune pe 2016, Parlamentul European a 

solicitat Comisiei să accelereze pregătirea conturilor anuale și să asigure obținerea 

mai rapidă de informații fiabile de la statele membre privind cheltuielile de 

gestiune partajată. Obiectivul este adoptarea unei decizii de descărcare de gestiune 

pentru exercițiul financiar N în exercițiul N+1, asigurând totodată date de înaltă 

calitate și buna gestiune financiară.  

Comisia consideră descărcarea de gestiune ca un proces continuu, care le permite 

părților interesate să învețe din trecut pentru a îmbunătăți viitorul. Pentru a menține 

această continuitate, dezbaterea politică trebuie să fie finalizată într-un termen 

rezonabil, fiind bazată în continuare pe informații fiabile de înaltă calitate. În cele din 

urmă, va exista un compromis între a face lucrurile bine și le face mai rapid, astfel 

încât să se adopte o decizie de descărcare de gestiune în exercițiul N+1 (în loc de 

exercițiul N+2). 

De asemenea, acest aspect a fost inclus în negocierile cu privire la noul Regulament 

financiar. În acest context, Comisia a fost de acord să prezinte conturile anuale pe 

2017 până la 30 iunie 2018 și să se angajeze să ofere răspunsurile sale la raportul 

anual al Curții de Conturi Europene pentru exercițiul financiar 2017 până la mijlocul 

lunii august 2018. 
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Conturile anuale au fost adoptate, într-adevăr, înainte de sfârșitul lunii iunie, iar 

Comisia va face tot posibilul să respecte angajamentul luat în ceea ce privește 

furnizarea răspunsurilor sale la raportul anual al Curții de Conturi Europene. De 

asemenea, Comisia a adoptat în iunie Raportul anual privind gestionarea și 

performanța, precum și actualul raport privind acțiunile întreprinse în urma cererilor 

din iulie privind descărcarea de gestiune, punând astfel la dispoziție toate 

documentele-cheie din partea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu 

până la începutul lunii iulie 2018. 

Datele statelor membre reprezintă un element-cheie pentru consolidarea asigurării și 

evaluarea performanței și sunt furnizate Comisiei până în luna martie a fiecărui an. 

Reducerea în mod considerabil a descărcării de gestiune poate impune, așadar, 

statelor membre să furnizeze date mai devreme decât s-a preconizat. 

Pentru a realiza noi progrese în ceea ce privește reducerea în mod semnificativ a 

procedurii de descărcare de gestiune, instituțiile vizate (Parlamentul European, 

Consiliul, Curtea de Conturi Europeană, Comisia) ar trebui să lucreze în strânsă 

colaborare. Comisia se angajează să facă tot posibilul pentru a găsi cea mai bună cale 

de urmat către o procedură mai scurtă de descărcare de gestiune. 

7. CONCLUZIE 

Comisia își asumă cu maximă seriozitate rolul în procesul de descărcare de gestiune. 

Comisia se angajează să pună în aplicare principalele cereri formulate de 

Parlamentul European, de Consiliu și de Curtea de Conturi Europene în vederea 

îmbunătățirii în continuare a gestiunii fondurilor UE. 

Comisia a luat în considerare învățămintele extrase în cursul recentei proceduri de 

descărcare de gestiune în propunerile sale pentru următorul cadru financiar 

multianual 2021-2027. 

* * * 
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