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Programul de activitate pe 2018 al Curții de Conturi Europene 
Curtea de Conturi Europeană și-a publicat astăzi programul de activitate pe 2018. Pe lângă detaliile 
prezentate cu privire la rapoartele speciale pe care Curtea intenționează să le publice în 2018, 
documentul conține o serie de informații legate de rapoartele anuale ale instituției și de procesul său 
de programare a activității. În total, Curtea își propune să elaboreze în 2018 aproximativ 90 de 
publicații, printre care se numără rapoartele anuale, rapoarte speciale și avize. 

„Acest program de activitate stabilește domeniile prioritare asupra cărora instituția se va 
concentra în 2018”, a declarat domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții. „Vom acoperi 
o gamă largă de teme ce reflectă provocările cu care se confruntă UE în prezent, cum ar fi 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, creșterea și incluziunea, migrația și problematicile 
legate de evoluțiile globale, piața unică sau răspunderea de gestiune și eficiența Uniunii 
Europene.”  

Programul de activitate include o notă de informare cu privire la viitorul bugetului UE, care va 
reprezenta o contribuție la discuția legată de cadrul financiar pe termen mediu al Uniunii, precum 
și note de informare referitoare la simplificarea politicii de coeziune și a programului 
Orizont 2020 sau la viitorul PAC. 

Programul prevede, de asemenea, audituri privind măsurile UE în domeniul siguranței 
alimentare, fenomenul deșertificării în UE, Instrumentul pentru refugiații din Turcia, Fondul 
fiduciar al UE pentru Africa, transparența finanțărilor acordate pentru ONG-uri, Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și prevenirea conflictelor de interese/etica în 
instituțiile UE. O altă sarcină prioritară constă în elaborarea unei analize panoramice în domeniul 
transporturilor și al mobilității. Toate aceste rapoarte vor fi publicate în cursul anului 2018. 

Sarcinile incluse în programul de activitate au fost selectate în urma unui amplu proces de 
planificare ce a presupus examinarea evoluțiilor curente din UE și consultarea părților interesate, 
în special a Parlamentului European. 

Președintele Lehne va prezenta programul de activitate pe 2018 în fața Comisiei pentru control 
bugetar din cadrul Parlamentului European, în data de 20 noiembrie 2017. Evenimentul va fi 
transmis în direct pe internet.  
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