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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
întrucât:
(1)

Scopul prezentelor orientări este acela de a oferi îndrumări serviciilor relevante ale
Comisiei cu privire la principiile, criteriile și baremele care ar trebui aplicate în ceea ce
privește corecțiile financiare efectuate de către Comisie asupra cheltuielilor care sunt
finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate și care nu respectă normele aplicabile
în materie de achiziții publice, astfel cum se prevede în orientări.

(2)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (4) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr.
966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1, Comisia trebuie: (i) să
aplice corecții financiare statelor membre pentru a exclude de la finanțarea din bugetul
Uniunii cheltuielile care sunt efectuate cu încălcarea legislației aplicabile; (ii) să își
bazeze corecțiile financiare pe identificarea sumelor cheltuite în mod necuvenit,
precum și pe implicațiile financiare asupra bugetului Uniunii și, în cazul în care aceste
sume nu pot fi identificate cu exactitate, Comisia poate să aplice corecții extrapolate
sau forfetare, în conformitate cu normele sectoriale; (iii) atunci când decide cuantumul
unei corecții financiare, să ia în considerare natura și gravitatea încălcării legislației
aplicabile și implicațiile financiare pentru buget, inclusiv în cazul deficiențelor
identificate la nivelul sistemelor de gestiune și control.

(3)

În conformitate cu articolele 99 și 100 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune2,
Comisia poate efectua corecții financiare prin anularea integrală sau parțială a
contribuției Uniunii la un program operațional. Există dispoziții asemănătoare și în
cadrul altor norme sectoriale, și anume articolele 97 și 98 din Regulamentul (CE) nr.
1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind
Fondul european pentru pescuit3, articolul 44 din Decizia 2007/435/CE a Consiliului
din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanților țărilor
terțe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea și
gestionarea fluxurilor migratorii”4, articolul 46 din Decizia 573/2007/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului
european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general
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„Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”5, articolul 48 din Decizia
574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a
Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului
general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”6, articolul 46 din Decizia
575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului
european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general
„Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”7 și articolul 31 din Regulamentul
(CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii
agricole comune8. În ceea ce privește Fondul de solidaritate al Uniunii Europene,
articolul 80 alineatul (4) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii9 se aplică, de asemenea, în
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al
Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii
Europene10.
(4)

Prezentele orientări se aplică tuturor fondurilor cu gestiune partajată incluse în cadrul
financiar multianual 2014-2020, inclusiv celor care nu reprezintă o continuare a
fondurilor existente, cum ar fi Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea
polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor din cadrul
Fondului pentru securitate internă.

(5)

Prezentele orientări reprezintă o actualizare a orientărilor privind corecțiile financiare
aplicate în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice pentru
perioadele de programare 2000-2006 și 2007-201311. Aceste orientări actualizate
reflectă experiența dobândită de pe urma aplicării orientărilor precedente și
intenționează să clarifice nivelul corecțiilor ce urmează a fi aplicate în conformitate cu
principiul proporționalității și ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție a
Uniunii Europene. Acestea contribuie, de asemenea, la îndeplinirea recomandării
privind descărcarea de gestiune a Parlamentului European pentru exercițiul financiar
2010, menită să armonizeze modul în care sunt tratate erorile în materie de achiziții
publice pentru următoarele domenii de politică: agricultură și resurse naturale,
coeziune, energie și transporturi, promovând totodată o armonizare sporită a
cuantificării de către Curtea de Conturi Europeană și de către Comisie a neregulilor
constatate în materie de achiziții publice.

(6)

Prezentele orientări ar trebui utilizate de către Comisie pentru a se asigura egalitatea de
tratament între statele membre, transparența și proporționalitatea în aplicarea
corecțiilor financiare legate de cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii. Corecțiile
financiare au drept obiectiv restabilirea unei situații în care toate cheltuielile declarate

5

JO L 144, 6.6.2007, p. 1-21.
JO L 144, 6.6.2007, p. 22-44.
JO L 144, 6.6.2007, p. 45-65.
JO L 209, 11.8.2005, p. 1-25.
JO L 298, 26.10.2012, p. 1-96.
JO L 311, 14.11.2002, p. 3-8.
Ref. COCOF 07/0037/03-RO din 29/11/2007 aplicabile Fondului european de dezvoltare regională,
Fondului de coeziune și Fondului social european; ref. EFFC/24/2008 din 1/4/2008 aplicabile Fondului
european pentru pescuit și „SOLID/2011/31 REV” din 11/1/2012, și anume orientările pentru stabilirea
corecțiilor financiare care trebuie aplicate în cazul neregulilor constatate în aplicarea reglementărilor
Uniunii privind achizițiile publice în cadrul contractelor cofinanțate din cele patru fonduri ale
programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” pe parcursul perioadei de
programare 2007-2013.

6
7
8
9
10
11

RO

3

RO

pentru finanțare de către Uniune sunt legale și regulamentare, în conformitate cu
normele aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii.
DECIDE:
Articolul 1
În anexa la prezenta decizie sunt prevăzute orientările pentru stabilirea corecțiilor financiare
care trebuie aplicate, în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice, asupra
cheltuielilor finanțate din bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate pentru perioadele de
programare 2007-2013 și 2014-2020.
Articolul 2
Orientările prezentate în anexă înlocuiesc orientările privind corecțiile financiare aplicate în
cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice pentru perioadele de programare
2000-2006 și 2007-2013, astfel cum s-a specificat mai sus, în considerentul 5.
Comisia aplică orientările prezentate în anexă atunci când efectuează corecții financiare legate
de nereguli constatate după data adoptării prezentei decizii.
Adoptată la Bruxelles, 19.12.2013.

Pentru Comisie
Johannes HAHN
Membru al Comisiei
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