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Comunicat de presă
Luxemburg, 14 decembrie 2017

Curtea de Conturi Europeană anunță o „nouă abordare” în auditul 
cheltuielilor din domeniul coeziunii 

Curtea de Conturi Europeană testează o abordare modificată în cadrul auditurilor sale de conformitate cu 
privire la cheltuielile din domeniul coeziunii. Astfel, Curtea va pune accentul pe verificarea informațiilor puse 
la dispoziție de Comisia Europeană – entitatea auditată – cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
UE, precum și pe o mai bună valorificare a activității autorităților de audit din statele membre. Curtea a 
publicat astăzi o notă de informare cu privire la această abordare, în dorința de a pune la dispoziția celor 
interesați o sursă de informații legate de politica de coeziune și de auditul acesteia.  

Curtea va încerca să stabilească dacă informațiile puse la dispoziție de Comisia Europeană cu privire la legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor din domeniul coeziunii sunt exacte sau nu. În practică, noua abordare va presupune 
o verificare a controalelor deja desfășurate de Comisie și de autoritățile de audit din statele membre. Acest 
proces include o examinare a dosarelor de audit, precum și re-efectuarea activității de audit desfășurate la 
nivelul beneficiarilor. Pe baza acestor elemente, Curtea va formula o concluzie cu privire la fiabilitatea 
informațiilor puse la dispoziție de Comisie pentru fiecare program în parte, inclusiv o estimare a nivelului erorii 
reziduale, precum și pentru domeniul coeziunii în ansamblul său. Această activitate va sta de asemenea la baza 
opiniei sale globale privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor UE. 

„Este vorba de o schimbare importantă a modului în care audităm cheltuielile din domeniul coeziunii”, a declarat 
domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene. „În strategia sa pentru perioada 2018-
2020, Curtea a decis să aplice o perspectivă nouă asupra modului în care auditează bugetul UE și asupra 
posibilităților de a crește și mai mult valoarea adăugată a declarației de asigurare pe care o prezintă. În ceea ce 
privește perioada 2014-2020, Curtea consideră că se va putea baza pe existența unor sisteme de control intern 
mai mature și pe auditurile realizate de autoritățile de audit din statele membre. Ne vom putea îndrepta apoi 
către o evaluare externă independentă pe care să o prezentăm Parlamentului European și Consiliului cu privire la 
fiabilitate informațiilor Comisiei legate de legalitatea și regularitatea cheltuielilor din domeniul coeziunii.” 

Rezultatele acestor audituri vor fi prezentate în cadrul următorului raport anual, ca parte a declarației de 
asigurare pentru exercițiul 2017. 

Notă către editori 

Nota de informare publicată de Curtea de Conturi Europeană și intitulată The ECA’s modified approach to the 
Statement of Assurance audits in Cohesion este disponibilă la adresa http://bit.ly/ECAcohesionBP. 

 


