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EXECUȚIA BUGETULUI

Comisia este responsabilă cu execuția bugetului în cooperare cu statele membre, sub controlul
politic al Parlamentului European.

TEMEI JURIDIC

— Articolele 290, 291, 317-319 și 321-323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) și articolul 179 din Tratatul Euratom;

— Regulamentul financiar: Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002
al Consiliului[1];

— Normele de aplicare a Regulamentului financiar: Regulamentul delegat al Comisiei din 29
octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii[2];

— Regulamentul (UE, Euratom) nr. 547/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii[3];

— Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din
28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii[4];

— Acordul interinstituțional (AII) din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu
și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune
financiară[5].

OBIECTIV

Comisia este responsabilă cu execuția veniturilor și cheltuielilor bugetare în conformitate
cu tratatele și cu dispozițiile și instrucțiunile prevăzute în Regulamentul financiar, în limita
creditelor autorizate (1.5.3.).
Statele membre cooperează cu Comisia pentru ca toate creditele să fie utilizate în conformitate
cu principiile bunei gestiuni financiare, și anume principiile economiei, eficienței și eficacității.

[1]JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
[2]JO L 362, 31.12.2012, p. 1.
[3]JO L 163, 29.5.2014, p. 18.
[4]JO L 286, 30.10.2015, p. 1.
[5]JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.5.3.pdf
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DESCRIERE

A. Mecanismul de bază
Execuția bugetară constă în două operațiuni principale: angajamente și plăți. În ceea ce privește
angajarea cheltuielilor, se ia o decizie de a utiliza o anumită sumă de la o linie bugetară specifică
în scopul finanțării unei anumite activități. Odată ce au fost stabilite angajamentele juridice
aferente (cum ar fi contractele), iar serviciul, lucrările sau bunurile care fac obiectul contractului
au fost furnizate, sunt autorizate cheltuielile și sunt achitate sumele datorate.
B. Metode de execuție
În conformitate cu dispozițiile articolului 58 din Regulamentul financiar, modalitățile prin care
Comisia poate executa bugetul sunt următoarele:
— în mod direct („gestiune directă”), prin intermediul direcțiilor sale sau prin intermediul

agențiilor executive;

— prin gestiune partajată cu statele membre („gestiune partajată”);

— în mod indirect („gestiune indirectă”), prin încredințarea sarcinilor care țin de execuția
bugetară unor entități sau persoane cum sunt țările terțe, organizațiile internaționale și
altele.

În practică, aproximativ 76 % din buget este cheltuit în cadrul sistemului de „gestiune partajată”,
statele membre distribuind fonduri și gestionând cheltuielile, 22 % în cadrul sistemului de
„gestiune directă” de către Comisie sau de către agențiile sale executive, iar restul de 2 % în
cadrul sistemului de „gestiune indirectă”[6].
Sistemul de transparență financiară[7] oferă informații despre beneficiarii fondurilor gestionate
direct de către Comisie; beneficiarii Fondului european de dezvoltare sunt și ei enumerați. Pe de
altă parte, fiecărui stat membru îi revine sarcina de a publica date privind beneficiarii fondurilor
pe care le gestionează prin gestiune indirectă și gestiune partajată[8].
La articolul 317 din TFUE se prevede că Comisia trebuie să execute bugetul în cooperare cu
statele membre și, în plus, că regulamentele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE trebuie
să prevadă obligațiile de control și de audit ale statelor membre în execuția bugetului, precum
și responsabilitățile care decurg din acestea.
În plus, în contextul mai larg al punerii în aplicare a legislației UE, articolele 290 și 291 din
TFUE stabilesc dispoziții privind competențele delegate și cele de executare conferite Comisiei,
în special în ceea ce privește controlul pe care statele membre, Consiliul și Parlamentul European
îl exercită asupra Comisiei în acest sens.
La articolul 290 din TFUE se prevede că un act legislativ poate delega Comisiei competența de a
adopta acte fără caracter legislativ pentru a completa „anumite elemente neesențiale ale actului
legislativ”. Parlamentul și Consiliul au dreptul de a revoca această delegare de competențe către
Comisie sau de a formula obiecțiuni cu privire la aceasta, împiedicând astfel intrarea în vigoare
a delegării respective.
Articolul 291 din TFUE reglementează competențele de executare conferite Comisiei. În
timp ce articolul 291 alineatul (1) din TFUE stipulează că statele membre iau toate măsurile

[6]Date furnizate de Direcția Generală Buget a Comisiei Europene.
[7]http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
[8]Cu toate acestea, o hartă cu link-uri către site-urile administrate de statele membre (care sunt singurele responsabile
pentru conținutul acestora) poate fi accesată la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/info/about-european-union/
principles-and-values/transparency/funding-recipients_ro

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_ro
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de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere
juridic ale Uniunii, articolul 291 alineatul (2) din TFUE prevede că, „în cazul în care sunt
necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere
juridic ale Uniunii”, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare sau, în cazurile
prevăzute la articolele 24 și 26 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Consiliului.
În conformitate cu articolul 291 alineatul (3) din TFUE, Parlamentul European și Consiliul
stabilesc, prin intermediul regulamentelor, normele privind mecanismele de control al exercitării
competențelor de executare de către Comisie.
Articolul 291 din TFUE este completat de Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie[9]. Acest control se exercită prin intermediul unor comitete alcătuite
din reprezentanți ai statelor membre și prezidate de un reprezentant al Comisiei. Regulamentul
instituie două noi tipuri de proceduri aplicabile în funcție de domeniul de aplicare al actului în
cauză: în cadrul procedurii de examinare, Comisia nu poate adopta măsura respectivă în cazul
în care comitetul a emis un aviz negativ; în cadrul procedurii de consultare, Comisia trebuie
să țină seama „cât mai mult posibil” de concluziile comitetului, dar avizul acestuia nu are un
caracter obligatoriu pentru Comisie.
Execuția incorectă a bugetului de către statele membre este sancționată prin procedura de
verificare a conturilor și prin controale privind eligibilitatea, aducându-se corecții la alocările
din bugetul UE destinate guvernelor naționale prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit
în urma unor controale efectuate de către Comisie și Curtea de Conturi. Comisia adoptă deciziile
privind aceste corecții, în conformitate cu procedurile privind exercitarea competențelor de
executare menționate anterior (1.5.5.).
Curtea de Conturi a criticat adeseori execuția bugetului în anumite sectoare (1.3.10.).
C. Norme de execuție
Regulamentul financiar conține toate principiile și normele care reglementează execuția
bugetului. Acesta are un caracter orizontal, fiind aplicabil tuturor domeniilor de cheltuieli
și tuturor veniturilor. Norme suplimentare privind execuția bugetului pot fi găsite și în
regulamentele sectoriale care acoperă anumite politici ale UE.
Primul regulament financiar a fost adoptat la 21 decembrie 1977. Cel mai recent regulament
financiar revizuit a fost adoptat în 2012, în urma unei proceduri legislative inițiate de Comisie
în 2010 și precedate de o consultare publică în 2009. Regulamentul financiar a fost modificat
ulterior, în mai 2014 și în octombrie 2015.
Articolul 211 din Regulamentul financiar prevede că regulamentul „se revizuiește ori de câte
ori se dovedește a fi necesar, și în orice caz cu cel puțin doi ani înainte de încheierea primului
cadru financiar multianual post-2013”.
Instrumentul principal de execuție bugetară și de monitorizare a execuției de care dispune
Comisia este sistemul de contabilitate computerizat ABAC (contabilitate pe bază de
angajamente). Comisia a luat o serie de măsuri pentru a îndeplini cele mai înalte
standarde internaționale de contabilitate, în special Standardele internaționale de contabilitate
pentru sectorul public (IPSAS) stabilite de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).
Responsabilitatea care revine statelor membre în cadrul gestiunii partajate a bugetului UE a fost
consolidată, în special prin articolul 59 din Regulamentul financiar.

[9]JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.3.10.pdf
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Un aspect important al execuției bugetare îl reprezintă respectarea legislației UE aplicabile în
cazul contractelor de achiziții publice (bunuri, lucrări și servicii 3.2.2.).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În primul rând, Parlamentul European, care reprezintă una dintre cele două componente ale
autorității bugetare, are o influență prealabilă asupra execuției bugetului UE, prin intermediul
amendamentelor și deciziilor de alocare de fonduri luate în contextul procedurii bugetare
(1.4.3.). Parlamentul poate decide să recurgă la mecanismul de rezervă al bugetului. În cazul
în care are îndoieli cu privire la justificarea cheltuielilor sau la abilitatea Comisiei de a executa
bugetul, acesta poate decide să plaseze în rezervă fondurile în cauză, până când Comisia
furnizează justificările corespunzătoare. Aceste justificări sunt furnizate ca parte a cererii de
a transfera fonduri din rezervă. Pentru propunerile de transfer este necesară atât aprobarea
Parlamentului, cât și cea a Consiliului. Creditele nu pot fi executate înainte să fi fost transferate
din rezervă către linia bugetară vizată.
În al doilea rând, procedura de descărcare de gestiune (1.5.5.) permite Parlamentului să
controleze execuția în curs a bugetului. Deși majoritatea chestiunilor ridicate privesc perioada
aferentă descărcării de gestiune, multe dintre întrebările adresate Comisiei Europene de către
Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în contextul procedurii de descărcare de gestiune
vizează execuția în curs a bugetului. Rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune, care
face parte integrantă din decizia privind acordarea descărcării de gestiune, conține numeroase
solicitări și recomandări adresate Comisiei și celorlalte organe implicate în execuția bugetului.
Potrivit Tratatului de la Lisabona, Parlamentul, împreună cu Consiliul, sunt responsabile de
stabilirea „[normelor] financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptată pentru
stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor” [articolul 322
alineatul (1) din TFUE].
În septembrie 2016, Comisia a prezentat o propunere privind un nou regulament financiar care
ar urma să îl înlocuiască pe cel actual (precum și normele sale de aplicare) și ar modifica
14 alte regulamente sectoriale și o decizie, fiecare conținând și norme financiare. Obiectivul
declarat al propunerii este de a simplifica normele financiare ale UE și de a le face mai flexibile.
Comisia pentru bugete și Comisia pentru control bugetar sunt ambele competente în fond. Vor
fi solicitate avize câtorva comisii (și anume, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală;
Comisiei pentru dezvoltare regională; Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri
sociale; Comisiei pentru transport; Comisiei pentru industrie; Comisiei pentru pescuit; Comisiei
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne; Comisiei pentru afaceri externe; precum și
Comisiei pentru dezvoltare). Procedura legislativă este încă în curs de desfășurare[10].
De asemenea, în aproape toate domeniile de politică, Parlamentul influențează execuția
bugetului prin activitățile sale legislative și nelegislative, de exemplu prin rapoarte și rezoluții
sau doar adresând Comisiei întrebări cu solicitare de răspuns oral sau scris.
În ultimii ani, Parlamentul și-a consolidat controlul politic asupra Comisiei prin introducerea
de instrumente care facilitează schimbul de informații cu privire la execuția fondurilor și la
totalul angajamentelor restante (angajamentele juridice care nu au fost încă onorate prin plată).
Angajamentele restante pot deveni o problemă dacă se acumulează de-a lungul unor perioade
mai îndelungate, iar Parlamentul insistă, prin urmare, pe lângă Comisie să le țină sub control.

[10]La 26 ianuarie 2017, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a adoptat Avizul nr. 1/2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.4.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.5.5.pdf
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Sunt elaborate noi instrumente care să permită o mai bună monitorizare a procesului de execuție
și să îmbunătățească raportul calitate-preț al programelor UE. În acest scop, Parlamentul solicită
realizarea unor rapoarte de activitate de înaltă calitate (pregătite de către Comisie în documentele
de lucru aferente proiectului preliminar de buget general) și a unor analize periodice privind
raportul cost-eficacitate al programelor Uniunii.
Alexandre Mathis
06/2017
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