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În iunie 2005, Comisia a adoptat o foaie de parcurs pentru un cadru de control intern integrat. 
Scopul propus a fost acela de a-și îndeplini angajamentul în legătură cu obținerea unei 
declarații de asigurare fără rezerve (DAS) înaintea încheierii mandatului acesteia. Punerea în 
aplicare a planului de acțiune a început în 2006.

Prezentul document de lucru vizează în primul rând evaluarea progreselor înregistrate și a 
rezultatelor obținute de Comisie în contextul implementării foii de parcurs. În al doilea rând, 
documentul ridică probleme legate de viitorul cadrului de control intern integrat. 

1. Foaia de parcurs pentru un cadru de control intern integrat: origine, conținut și 
realizare

1.1. Origine

În 2005, Comisia a decis să depună eforturi în vederea obținerii unei declarații de asigurare 
(DAS) fără rezerve. În noiembrie 2010, Curtea de Conturi Europeană a precizat pentru a 10-a 
oară că nu dispune de nicio asigurare rezonabilă pentru plăți în cadrul tuturor componentelor 
bugetului general. Mai mult decât atât, în cursul procedurii de descărcare de gestiune din 
2003, Parlamentul și Consiliul au îndemnat Comisia să acționeze în vederea soluționării 
acestei situații. În cele din urmă, exercițiul aferent cadrului financiar 2007-2013 a stimulat 
modificarea temeiurilor juridice și, astfel, a oferit posibilitatea activării unor pârghii 
suplimentare pentru obținerea unei DAS fără rezerve. 

Pentru a obține o DAS fără rezerve, Comisia și-a concentrat eforturile pe îmbunătățirea 
cadrului de control intern. De ce?

În primul rând, sistemele de monitorizare și de control intern nu au oferit garanții suficiente 
astfel încât Curtea de Conturi să fie în măsură să obțină o declarație de asigurare fără rezerve 
cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

În al doilea rând, Curtea de Conturi a evidențiat într-un raport special din 2004
disfuncționalitățile cadrului de audit intern utilizat la nivelul UE și a formulat recomandări cu 
privire la îmbunătățirea modelului de audit. 

În al treilea rând, Comisia a primit un mandat politic clar de reformare a modelului de audit 
intern. Conform raportului Wynn privind descărcarea de gestiune aferentă exercițiului 
financiar 2003, Parlamentul a făcut un apel ferm la Comisie să elaboreze un plan de acțiune 
pentru implementarea unui cadru comunitar de control intern.

În recomandarea sa către Parlament referitoare la descărcarea de gestiune pentru 2003, 
Consiliul a invitat, de asemenea, Comisia să își continue eforturile de a dezvolta în continuare 
o strategie clară și cuprinzătoare în materie de audit și control. 

1.2. Conținut

Foaia de parcurs este concepută să reducă decalajul dintre cadrul de audit existent și modelul 
de audit elaborat de Curtea de Conturi. Modelul de „audit unic” propus de Curte se bazează pe 
un lanț integrat de actori care activează în mod coerent pe baza unor principii comune și care 
sunt responsabili pentru propriile controale în fiecare stadiu al procesului. 
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Implementarea unui astfel de model presupune din partea Comisiei o acțiune necesară la 
nivelul acesteia, dar și ca statele membre să se implice pe deplin în reformă, acestea
gestionând în prezent 80 % din fondurile UE în cadrul gestiunii partajate. 

Pe baza unei evaluări a deficitului, Comisia a decis să întreprindă 16 acțiuni concrete, 
împărțite pe patru teme. 

Prima temă vizează simplificarea și principiile comune de control (acțiunile 1-4). Acțiunea 1, 
care se referă la simplificare, urmărește să prevină ilegalitățile și neregulile care decurg din 
dificultățile legate de aplicarea criteriilor de eligibilitate. Acțiunile 2 și 3 vizează stabilirea 
unor principii comune și armonizarea strategiilor de prezentare și de control utilizate de 
Comisie și de statele membre. Obiectivul este de a oferi dovezi mai clare și mai cuprinzătoare 
care să ateste că există un sistem de supraveghere și mecanisme de control și că acestea sunt 
capabile să gestioneze corect riscul de eroare. Ultima acțiune de la această temă implică 
inițierea unui dialog cu Parlamentul și cu Consiliul cu privire la riscurile care pot fi acceptate 
în cadrul operațiunilor subiacente, pentru a oferi clarificări Curții referitoare la așteptările 
autorităților care acordă descărcarea de gestiune. 

A doua temă se referă la declarația de gestiune și la asigurarea de audit (acțiunile 5-8). 
Obiectivul este acela de a oferi o asigurare rezonabilă cu privire la regularitatea și legalitatea 
operațiunilor subiacente de la fiecare nivel al execuției bugetului UE. Aceasta presupune 
întărirea responsabilității fiecărui actor, ușurând sarcina Comisiei de a oferi dovezi la nivelul 
său care să ateste că fondurile UE sunt gestionate corect. Pentru a realiza acest obiectiv, 
Parlamentul a susținut că statele membre ar trebui să furnizeze o declarație de transparență 
ex ante și o declarație de asigurare ex post la cel mai înalt nivel politic. Cu toate acestea, 
propunerea a întâmpinat o oarecare opoziție în Consiliul Afaceri Economice și Financiare 
(ECOFIN). Pentru a reconcilia aceste poziții diferite, Comisia a propus desemnarea unui 
organism de coordonare național pentru fiecare domeniu de politică, responsabil cu 
transmiterea rapoartelor de sinteză cu privire la declarațiile de gestiune la nivel operațional. 
De asemenea, Comisia a dorit să examineze utilitatea declarațiilor de gestiune în afara 
modului de gestiune centralizată repartizată și indirectă (acțiunea 6). În fine, Comisia și-a 
exprimat voința de a promova într-o mai mare măsură rolul auditurilor independente și al 
instituțiilor naționale supreme de audit, pentru a oferi o asigurare suplimentară privind 
operațiunile subiacente (acțiunile 7 și 8). 

A treia temă se referă la maximizarea nivelului de control, fapt care se poate realiza fără a 
crește nivelul resurselor angajate (acțiunile 9-11). În acest scop, planul de acțiune presupune 
în primul rând o mai bună coordonare între organismele de control pentru a reduce la 
minimum duplicarea activităților. Mai exact, această acțiune presupune comunicarea 
rezultatelor de către auditori în legătură cu activitatea lor și cu acțiunile ulterioare, definirea 
unei strategii comune de audit și o mai bună coordonare în ceea ce privește planificarea 
auditurilor (acțiunea 9). În al doilea rând, planul de acțiune se axează pe o abordare a 
raportului costuri/beneficii în vederea controlării riscului de eroare în cadrul operațiunilor 
subiacente. Obiectivul este de realiza un echilibru adecvat între costurile și beneficiile 
aferente controalelor (acțiunile 10 și 11).

Cea de-a patra și ultimă temă a planului de acțiune abordează natura eterogenă a politicilor 
individuale ale UE și, astfel, conține acțiuni destinate eliminării carențelor specifice 
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sectoarelor (acțiunile 12-16). În primul rând, după identificarea carențelor din fiecare 
domeniu de politică, serviciile Comisiei au întreprins acțiuni în vederea eliminării acestor 
carențe, prin intermediul planurilor anuale de gestiune și al rapoartelor privind progresele 
realizate, din rapoartele anuale de activitate (acțiunea 12). În al doilea rând, au fost concepute 
mai multe acțiuni pentru a furniza îndrumări sporite în ceea ce privește fondurile structurale, 
care sunt cele mai expuse riscului de eroare (acțiunile 13 și 15). Aceste inițiative includ 
propunerea Comisiei de a efectua analize suplimentare cu privire la deficiențele existente din 
sistemul de supraveghere, în scopul de a consolida îndrumările existente și de a promova 
contracte de încredere, în care statele membre se angajează să prevadă asigurarea auditării pe 
o bază anuală (acțiunile 13-15). Ultima acțiune vizează stabilirea unor orientări comune 
pentru fiecare familie de politici (acțiunea 16). 

1.3. Progresele înregistrate în implementarea planului de acțiune

Progresele înregistrate trebuie măsurate pe baza a două criterii: implementarea planului de 
acțiune și impactul său în vederea reducerii erorilor în cadrul operațiunilor subiacente.

 Progresele înregistrate în implementarea planului de acțiune

În cadrul ultimei sale evaluări1, Comisia a considerat că planul de acțiune fusese finalizat în 
totalitate până la începutul anului 2009. Planul de implementare a fost întârziat dincolo de 
programul inițial, care stabilise ca termen-limită finele anului 2007. 

Cu toate acestea, declarația Comisiei trebuie clarificată. 

Întâi de toate, deși s-au finalizat, într-adevăr, 13 dintre cele 16 acțiuni inițiale, trei nu au putut 
fi implementate sau au fost derulate prin alte mijloace. Prima dintre aceste trei acțiuni a vizat 
stabilirea unor principii comune de control intern în propunerea de Regulament financiar 
revizuit (acțiunea 2). Întrucât Comisia nu a ajuns la un acord politic referitor la includerea 
unor dispoziții specifice privind controlul intern, obiectivul acestei acțiuni a fost realizat 
conform articolului 28 litera (a), care stabilește principiul controlului intern eficient și eficace 
în ceea ce privește execuția bugetului. Cea de-a doua acțiune vizează dialogul 
interinstituțional privind riscul de eroare (acțiunea 4). Întrucât noțiunea de nivel admisibil de 
risc nu a putut fi inclusă în Regulamentul financiar, Comisia a optat să completeze această 
acțiune prin definirea conceptului de „risc rezidual de eroare” și prin concentrarea eforturilor 
sale asupra corecțiilor financiare și a recuperărilor în caz de eroare. Cea de-a treia acțiune a 
avut drept scop să examineze utilitatea declarațiilor de gestiune în afara modului de gestiune 
centralizată repartizată și indirectă (acțiunea 6). Această acțiune a fost anulată, pentru a putea 
fi derulată în alt mod. 

În al doilea rând, dintre acțiunile considerate a fi fost finalizate, unele pot fi catalogate ca fiind 
dezamăgitoare în raport cu așteptările. De exemplu, simplificarea legislației 2007-2013 nu a 
fost atât de cuprinzătoare pe cât s-a sperat deoarece planul de acțiune a fost întocmit cu prea 
puțin timp înaintea adoptării legislației respective pentru a produce modificări semnificative. 
Un alt exemplu îl reprezintă riscul admisibil de eroare în cadrul operațiunilor subiacente. 
Discuțiile pe acest punct sunt în derulare, însă nu s-a ajuns încă la o soluție satisfăcătoare.

                                               
1 A se vedea Comunicarea Comisiei intitulată „Raport de impact privind Planul de acțiune al Comisiei pentru

un cadru de control intern integrat”, COM(2009)0043. 
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 Impactul planului de acțiune asupra reducerii erorii în cadrul operațiunilor subiacente

Impactul planului de acțiune nu poate fi considerat a fi satisfăcător în întregime. Până în 
prezent, Comisia nu a primit încă o DAS fără rezerve din partea Curții de Conturi. Aceasta a 
primit o DAS negativă timp de 18 ani consecutivi. 

Mai exact, în raportul său din 2011 privind declarația de asigurare, Curtea a concluzionat că 
plățile globale au fost afectate în mod substanțial de erori. De asemenea, aceasta a considerat 
că, în general, sistemele de supraveghere și de control nu sunt decât parțial eficiente. Curtea a 
constatat o gestionare corectă a fondurilor și un control intern eficient doar în domeniul 
cheltuielilor administrative, al relațiilor externe, al ajutorului și al politicii de extindere. 

Mai mult decât atât, nu s-a observat nicio îmbunătățire semnificativă comparativ cu declarația 
de asigurare pentru 2010. Indicele general de eroare în cadrul operațiunilor subiacente a 
crescut de la 3,7 % la 3,9 %. Cu toate că acest indice a scăzut la nivelul politicii regionale, el a 
crescut la nivelul politicii agricole și de dezvoltare rurală. 

Astfel, este posibil ca progresele înregistrate la începutul perioadei de programare să își fi 
atins, între timp, limita, deși Comisia a subliniat în mod constant faptul că rezultatele nu vor fi 
imediate.

2. Audiere în data de 22 aprilie 2013: principalele provocări

2.1. Acțiunile realizate după descărcarea de gestiune 2011

Există o singură întrebare de dezbătut cu privire la planul de acțiune pentru un cadru de 
control intern integrat: de ce nu a obținut Comisia o DAS fără rezerve? 

A eșuat planul de acțiune? A fost el incorect încadrat sau implementat? 

Ce intenționează Comisia să facă acum?

Pe de altă parte, dezbaterea privind controlul intern integrat se desfășoară, de asemenea, în 
cadrul acțiunilor ulterioare rezoluției de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 
2011, adoptată în plen în aprilie 2013, oferind astfel noi orientări Comisiei.

Primele trei acțiuni prioritare cerute din partea Comisiei de această cea mai recentă rezoluție 
privind descărcarea de gestiune vizează crearea premiselor favorabile unor noi progrese în 
direcția emiterii DAS.

Comunicarea referitoare la apărarea bugetului UE – prima acțiune prioritară – va oferi 
Comisiei posibilitatea de a demonstra eficacitatea sistemului său în vederea protejării 
bugetului UE. 

În al doilea rând, schimbul de bune practici între serviciile Comisiei responsabile cu gestiunea 
financiară, conform solicitării Parlamentului, ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra 
indicelui de eroare. Referitor la cea de-a treia prioritate, de evaluare a performanței financiare,
Parlamentul încurajează ferm Comisia să facă trecerea la o nouă cultură în materie de 
performanță. 
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2.2. Imperativul simplificării

În ceea ce privește imperativul simplificării (a se vedea acțiunile 1-3 de mai sus), nu există 
nicio îndoială că acest principiu ar trebui să fie aplicat pentru următoarea perioadă de 
programare (2014-2020). Este de la sine înțeles faptul că simplificarea reprezintă o 
responsabilitate ce aparține tuturor instituțiilor care participă la procesul decizional și că 
Parlamentul ar trebui, de asemenea, să aibă în vedere acest imperativ categoric. 

2.3. Declarațiile de gestiune și asigurarea de audit

Noul Regulament financiar introduce instrumente specifice privind declarațiile de gestiune și 
asigurarea de audit, sub forma unor declarații anuale la diferite niveluri. 

Autoritățile de gestionare ale statelor membre urmează să prezinte anual Comisiei conturile 
acestora, însoțite de o declarație de gestiune, un rezumat anual și raportului lor final de audit 
și al controalelor, precum și un aviz din partea unui organism de audit independent 
[articolul 59 din noul Regulament financiar (UE, Euratom) nr. 966/2012]. 

În plus, statele membre pot prezenta declarații voluntare semnate la nivelul adecvat și pe baza 
informațiilor respective.

Calitatea acestor declarații va avea o importanță absolută, întrucât exercițiile de descărcare de 
gestiune au demonstrat că prima problemă întâlnită în cadrul actualului sistem de rezumate 
anuale constă în fiabilitatea cifrelor prezentate de statele membre. 

Parlamentul și-a exprimat în dese rânduri regretul că rezumatele anuale introduse în legislație 
ca urmare a acordului interinstituțional cu privire la cadrul financiar 2007-2013 nu reprezintă 
o sursă valoroasă de informații pentru evaluarea conformității sau a performanței 
beneficiarilor. În rezoluția care însoțește decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2011, Parlamentul solicită Comisiei să analizeze punctele forte și punctele 
slabe ale sistemelor naționale de control, pe baza rezumatelor anuale primite, și o îndeamnă să 
întreprindă măsuri imediate pentru a garanta utilitatea următoarelor rezumate anuale pentru 
evaluarea performanței beneficiarilor.

De asemenea, Parlamentul invită Comisia să stabilească pe termen scurt, în cooperare cu 
statele membre, un model pentru declarațiile de gestiune naționale care să le facă pertinente și 
comparabile și să ajute statele membre în ceea ce privește furnizarea declarațiilor de gestiune 
voluntare menționate la articolul 59 alineatul (5) din noul Regulament financiar (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, prin promovarea bunelor practici.

2.4. Riscul admisibil de eroare, abordarea conformității și a performanței

Conceptul de „risc admisibil de eroare” a fost introdus pentru prima dată la nivelul UE de 
Curtea de Conturi Europeană în avizul său privind auditul unic (avizul nr. 2/2004). Curtea a 
motivat că „orice sistem de control este un compromis între costul punerii în aplicare a 
controalelor la nivelul de intensitate definit, pe de o parte, și beneficiile pe care le pot aduce 
aceste proceduri, pe de altă parte. În context comunitar, beneficii înseamnă reducerea riscului 
de risipire a fondurilor și limitarea riscului de eroare până la un nivel acceptabil.” 
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Comisia a inclus sugestiile Curții în planul său de acțiune pentru un cadru de control intern 
integrat și a subliniat în comunicarea sa intitulată „Pentru o interpretare uniformă a 
conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) că, în momentul definirii 
strategiilor de control, ar trebui avute în vedere costurile adiționale ale controalelor 
suplimentare. 

Valoarea de referință uniformă de 2 % sau pragul de semnificație nu ia în considerare 
diferitele profiluri de risc ale politicilor. S-ar putea admite, conform Comisiei, ca autoritatea 
bugetară să stabilească diferite praguri de semnificație pe baza unor imperative politice, a 
beneficiilor unei politici, a riscului inerent, a potențialului de simplificare ulterioară și a 
costurilor suplimentare asociate reducerii indicelui de eroare prin intensificarea controalelor. 

Până în prezent, Parlamentul a considerat că abordarea privind riscul admisibil de eroare nu ar 
trebui să constituie un instrument tehnic izolat și restrâns. Acesta ar trebui să fie un element 
integrat în cadrul gestionării globale a bugetului și ar trebui să faciliteze o execuție mai 
rațională și mai flexibilă a bugetului, permițând o marjă mai amplă celor responsabili cu 
execuția respectivă, acordând o atenție specială costului aferent controlului, fie că este 
suportat de Comisie, fie de statele membre.

Această atitudine prudentă se aliniază cu poziția exprimată în mod constant de Parlament, 
potrivit căreia indicele de eroare ar trebui să sufere o scădere semnificativă. 

În cadrul ultimei sale rezoluții privind descărcarea de gestiune, Parlamentul și-a exprimat 
stupefacția față de creșterea indicelui de eroare cel mai probabil, fapt care inversează tendința 
pozitivă observată în anii precedenți. Prin urmare, acesta a îndemnat Comisia să ia măsurile 
necesare pentru a impune o tendință în direcția unei scăderi semnificative. De asemenea, 
Parlamentul consideră că realizarea acestui obiectiv este esențială în vederea valorificării pe 
deplin a cheltuielilor UE în viitor și pentru evoluția către o DAS fără rezerve.

Poziția Parlamentului în favoarea celui mai scăzut indice admisibil de eroare este completată 
într-o oarecare măsură de noile evoluții în direcția unei evaluări axate mai mult pe 
performanță. 

În cadrul activității sale de descărcare de gestiune, Parlamentul ține seama de analiza Curții, 
care se axează pe „obținerea de rezultate de pe urma bugetului”. 

În temeiul articolului 318 din TFUE, Comisia are obligația de a prezenta un raport de evaluare 
a finanțelor Uniunii bazat pe rezultatele obținute; conform Tratatului, acest raport, împreună 
cu rapoartele speciale elaborate de Curte, reprezintă o contribuție importantă la evaluarea 
efectuată de Parlament în momentul luării deciziei privind descărcarea de gestiune. Astfel, 
abordarea conformității este completată din ce în ce mai mult de o abordare bazată pe 
rezultate.

Cu alte cuvinte, abordarea tradițională privind DAS, care este bazată pe auditurile de 
conformitate și care determină costul relativ al politicilor UE, este completată de abordarea 
performanței, bazată pe rezultatele obținute. 

Ambele abordări ar trebui urmate, în sensul reducerii costului politicilor UE și al maximizării 
beneficiilor lor. În cadrul celui mai recent raport privind descărcarea de gestiune, Parlamentul 
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a confirmat recomandările Curții referitoare la măsurarea rezultatelor politicilor prin 
intermediul unor ținte și indicatori clari ai valorii adăugate europene și a insistat asupra 
faptului că indicatorii de impact ar trebui cuplați cu termene-limită și cu ținte cuantificate. De 
asemenea, Parlamentul a insistat asupra necesității asigurării coerenței între obiectivele, 
indicatorii și țintele evidențiate în planul de gestiune elaborat de serviciile Comisiei și 
prezentate în rapoartele de activitate anuale.

2.5. Abordarea conformității și a performanței: două fețe ale aceleiași monede

Costurile și rezultatele sunt legate intrinsec în hotărârea politică a Parlamentului atunci când 
acesta acordă descărcarea de gestiune. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe un model 
mai formal. Prin urmare, actuala practică de auditare a performanței poate fi un punct de 
cotitură în istoria descărcării de gestiune și a emiterii declarațiilor de asigurare. Întrebarea 
care se pune este dacă ar fi posibilă formalizarea abordării bazate pe evaluarea performanței 
într-un model comparabil celui utilizat pentru DAS.

Orice progres în această direcție va fi posibil numai prin cooperarea deplină a tuturor părților 
interesate, respectiv Curtea de Conturi și autoritatea bugetară, dar și guvernele și 
administrațiile naționale, instituțiile supreme de audit și parlamentele naționale.

Pentru mai multe informații: Sisteme de control financiar – Comisia Europeană

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Parlamentul European

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


