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Nivelul de eroare estimat de Comisia 
Europeană în politica de coeziune a UE nu oferă 
o imagine completă 

Comisia Europeană prezintă anual estimarea sa cu privire la nivelul de neregularitate care 
afectează cheltuielile aferente politicii de coeziune a UE. Ea desfășoară, în acest scop, un volum 
substanțial de activități pentru a accepta conturile anuale ale statelor membre și pentru 
a verifica fiabilitatea informațiilor privind regularitatea pe care statele le furnizează pentru 
acest domeniu de politică. Într-un raport publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană 
concluzionează însă că ratele de eroare aferente pe care le prezintă Comisia nu sunt definitive 
și există riscul ca ele să subestimeze nivelul real de neregularitate care afectează cheltuielile 
aferente politicii de coeziune. Această situație poate fi explicată prin deficiențele pe care le-a 
constatat Curtea în sistemul de control al Comisiei.  
Coeziunea, o politică menită să reducă decalajele de dezvoltare dintre statele membre și 
regiunile UE, a devenit cel mai vast domeniu de politică al UE și reprezintă peste o treime din 
bugetul UE (beneficiind de 390 de miliarde de euro între 2014 și 2020). Ea constituie totodată un 
domeniu în care riscul de cheltuieli neconforme cu reglementările este ridicat, deoarece normele 
care o reglementează sunt complexe și o mare parte din cheltuieli se bazează pe rambursarea 
costurilor declarate. În fiecare an, după ce autoritățile de audit ale statelor membre au finalizat 
auditurile lor cu privire la cheltuielile din domeniul coeziunii, Comisia Europeană procedează la 
propriile verificări și la evaluarea activităților și a constatărilor auditorilor din statele membre. 
Prin aceste eforturi, Comisia urmărește să confirme dacă nivelul de eroare reziduală raportat de 
statele membre pentru cheltuielile din domeniul coeziunii se situează sub pragul de 2 %.  

„Sistemul de control al Comisiei Europene nu compensează în suficientă măsură deficiențele din 
activitatea autorităților de audit din statele membre atunci când acestea verifică cheltuielile din 
domeniul coeziunii”, a declarat domnul Tony Murphy, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de acest raport. „Nivelul de eroare estimat pe care Comisia îl prezintă anual în 
rapoartele de activitate ale direcțiilor generale competente și în raportul Comisiei privind 
gestionarea și performanța bugetului UE nu este definitiv și nu poate reprezenta decât un nivel 
minim.” 
În ceea ce privește perioada 2014-2020, Curtea observă că procentul de 10 % din plăți reținut 
inițial este deblocat de Comisia Europeană chiar dacă aceasta are dovezi privind prezența unui 
nivel de eroare mai mare de 2 % în cheltuielile subiacente conturilor. Această deblocare nu 
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încalcă prevederile regulamentului, dar ea nu este în conformitate cu obiectivul general al 
reținerii la plată, mecanism care a fost conceput pentru a proteja bugetul UE. În ceea ce privește 
perioada 2021-2027, Curtea remarcă unele schimbări pozitive: Comisia nu mai poate accepta, de 
exemplu, conturi pentru care s-a raportat o rată de eroare reziduală totală mai mare de 2 %. Ea 
va continua însă să deblocheze procentul reținut la plată, redus la 5 %, înainte să fi efectuat 
verificările privind regularitatea. Aceste modificări sunt în continuare insuficiente pentru 
a permite atingerea obiectivului de protejare a bugetului UE. 
Prin intermediul examinărilor sale documentare, Comisia urmărește să verifice coerența 
informațiilor privind regularitatea pe care le-au furnizat statele membre. Auditorii Curții au 
identificat însă limitări inerente care implică faptul că unele cheltuieli neconforme cu 
reglementările rămân nedetectate și necorectate. Așadar, valoarea adăugată pe care o au 
examinările documentare nu este decât una limitată din punctul de vedere al confirmării 
regularității operațiunilor subiacente și a validității ratelor de eroare reziduală raportate. Deși 
examinările contribuie la abordarea bazată pe analiza riscurilor utilizată pentru selectarea 
programelor operaționale care ar trebui să facă obiectul auditurilor de conformitate, Comisia nu 
le-a selectat întotdeauna pe cele cu punctajele cele mai ridicate de risc și nu a documentat în 
măsură suficientă justificările utilizate pentru selecție. 
Auditurile de conformitate, în cadrul cărora Comisia examinează eligibilitatea operațiunilor și 
a cheltuielilor aferente acestora, reprezintă elementul cel mai important în evaluarea pe care 
aceasta o realizează cu privire la activitățile autorităților de audit și la constatările conexe. Curtea 
atrage atenția asupra frecvenței ridicate a erorilor nedetectate observate de Comisie, chiar dacă 
eșantionul de operațiuni examinate a fost de mici dimensiuni. Acest lucru indică probabilitatea 
prezenței altor tipuri de erori în numeroasele operațiuni rămase și în cheltuielile care nu au fost 
verificate de Comisie.  
Cu toate acestea, Comisia utilizează rezultatele acestei activități ca element principal pentru 
indicatorul său cheie de performanță, care ar trebui să reprezinte cea mai bună estimare a sa 
privind nivelul rezidual de eroare din cheltuielile din domeniul coeziunii. Curtea consideră că 
acest indicator-cheie de performanță este doar un nivel estimat de eroare minim, care, în plus, 
nu este nici definitiv, deoarece ratele de eroare pe care le raportează statele membre pot fi 
ulterior reevaluate și majorate ca urmare a activităților de audit în curs sau viitoare ale Comisiei. 
Curtea concluzionează, așadar, că nivelul real de eroare din cadrul politicii de coeziune este 
probabil subestimat de Comisie în principalul său document privind răspunderea de gestiune, 
respectiv raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE. Curtea formulează 
patru recomandări prin care urmărește îmbunătățirea informațiilor privind regularitatea 
raportate pentru domeniul coeziunii în noua perioadă de programare. 

Informații generale  

În cadrul politicii de coeziune a UE, cadrul de control și de asigurare este structurat în două cicluri 
de control, un ciclu național la nivelul statelor membre și un ciclu ulterior la nivelul Comisiei 
Europene. Acest lucru reflectă faptul că Comisia și autoritățile statelor membre gestionează în 
comun punerea în aplicare a politicii de coeziune și finanțarea alocată pentru aceasta, un concept 
cunoscut sub numele de gestiune partajată. 

Raportul special nr. 26/2021, intitulat „Regularitatea cheltuielilor în cadrul politicii de coeziune a 
UE: nivelul de eroare estimat pe care îl prezintă anual Comisia este un nivel minim care nu este 
definitiv”, este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

Cu o lună în urmă, Curtea a publicat un raport privind finanțarea bazată pe performanță în cadrul 
politicii de coeziune. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59899
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59899
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Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. 
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