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Stimată Doamnă Președintă 

Hohlmeier,  

Stimați raportori și raportori alternativi pentru descărcarea de gestiune,  

Stimați Deputați,  

Stimate Domnule Comisar (Hahn),  

Stimați Reprezentanți ai Președinției Consiliului,  

Doamnelor și domnilor, 

 

Trăim momente dificile. Ca întotdeauna în Uniunea Europeană, marile crize antrenează progrese majore 

și inovații pe care doar cu câteva luni înainte le consideram imposibile.  

Grație tenacității acestui Parlament, deciziile și acordurile importante care vor orienta finanțele UE pentru 

următorii șapte ani au fost finalizate în timp util și profit de această ocazie pentru a felicita președinția 

Consiliului aflată la sfârșit de mandat și Comisia. Acum așteptăm cu nerăbdare din partea statelor membre 

ratificarea, să sperăm cât mai rapid posibil, a Deciziei privind resursele proprii. 

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici împreună cu colegul meu, domnul Tony Murphy, membrul 

Curții responsabil de raportul anual, pentru a prezenta și a dezbate cu dumneavoastră raportul anual al 

Curții de Conturi pentru exercițiul 2019. 

Date fiind circumstanțele specifice apărute ca urmare a actualei crize provocate de COVID-19, această 

prezentare are loc puțin mai târziu decât în mod obișnuit. Dar poate că acest lucru constituie chiar un 

avantaj, deoarece Comisia pentru control bugetar a avansat deja foarte mult în activitatea sa privind 

descărcarea de gestiune. Informațiile mai aprofundate pe care le-ați obținut în cadrul diverselor audieri 

din ultimele săptămâni pot astfel contribui deja la dezbaterea de azi, ceea ce nu este deloc un lucru rău. 

Este deosebit de important ca deciziile politice pe care le luați sau pe care le aprobați în această adunare 

să fie transpuse în rezultate pe teren, astfel încât să puteți evalua ce a funcționat și ce nu a funcționat și 

cum se pot îmbunătăți lucrurile. Aici intervin auditurile detaliate și independente efectuate de Curtea de 

Conturi. 
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Constatările Curții pentru exercițiul 2019 sunt deja bine cunoscute. Am exprimat și de această dată 

o opinie de audit favorabilă cu privire atât la fiabilitatea conturilor, cât și la regularitatea veniturilor. 

În ceea ce privește cheltuielile, estimăm că rata de eroare globală se menține stabilă, fiind de 2,7 % pentru 

2019, în comparație cu 2,6 % pentru 2018. Această apreciere generală maschează însă diferențe 

considerabile care există între domeniile de politică. 

În domeniul competitivității, rata de eroare pe care am estimat-o a crescut (la 4 %), cauza principală fiind 

costurile neeligibile.  

În domeniul resurselor naturale, am observat îmbunătățiri, grație cărora nivelul de eroare estimat 

a coborât la 1,9 %.  

În domeniul administrației, nu am detectat un nivel semnificativ de eroare, la fel ca și în anii anteriori. 

În domeniul coeziunii, am estimat nivelul de eroare la 4,4 %, luând în considerare corecțiile efectuate de 

autoritățile statelor membre. Acest nivel este mai scăzut decât cel constatat anul trecut, dar rămâne încă 

semnificativ. În plus, dacă autoritățile naționale și Comisia vor reuși în anii următori să remedieze 

deficiențele pe care le-am identificat în estimările lor cu privire la eroare, vom putea, după toate 

probabilitățile, să utilizăm într-o mare măsură activitățile efectuate de autoritățile de audit din statele 

membre, dar nu am ajuns încă acolo. Sunt conștient de voința fermă a Comisiei de a atinge acest obiectiv 

și avem nevoie de eforturi considerabile la toate nivelurile pentru a-l îndeplini.  

Doamnelor și domnilor, 

De mai mulți ani, facem distincție între cheltuielile pe care le considerăm ca fiind cu risc ridicat, de 

exemplu cele din domeniul coeziunii, unde gestiunea este partajată cu statele membre, și cele pe care le 

considerăm cu risc scăzut. Cheltuielile cu risc ridicat prezintă un nivel semnificativ de eroare, estimat la 

4,9 % (față de 4,5 % în 2018). Ce s-a întâmplat în 2019 a fost că proporția cheltuielilor cu risc ridicat, în 

special în domeniul coeziunii, a crescut (53 %). Aceasta nu constituie o problemă în sine, dar rezultatul 

este că nivelul semnificativ de eroare afectează acum majoritatea populației care a făcut obiectul auditului 

nostru: eroarea este deci generalizată. Din acest motiv, Curtea de Conturi a decis să exprime, pentru 

exercițiul financiar 2019, o opinie contrară cu privire la cheltuieli, și nu o opinie cu rezerve ca în anii 

anteriori.  

O astfel de opinie nu ar trebui să fie interpretată ca un fel de rechizitoriu la adresa doar a Comisiei – să nu 

uităm că autoritățile statelor membre gestionează aproximativ 74 % din cheltuielile UE. Fiecare entitate 
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reprezintă o verigă din lanț și are un rol de jucat, iar dacă recurgem la o simplificare excesivă, nu ajungem 

nicăieri. De asemenea, această opinie nu ar trebui să fie considerată ca indiciu al unor regrese la nivelul 

gestiunii financiare a UE. Dacă privim înapoi la situația care exista acum zece ani, am făcut cale lungă.  

Dincolo de aprecierea generală privind exercițiul 2019,concluziile pe care le-am tras cu privire la diferitele 

domenii de cheltuieli sunt foarte diverse și știu că examinați aceste concluzii atunci când lucrați la 

elaborarea deciziei Parlamentului privind descărcarea de gestiune. 

Stimată Doamnă Președintă, stimate doamne și stimați domni,  

Aș dori să insist asupra a trei chestiuni majore, pe măsură ce avansăm. 

În primul rând, în locul dezbaterilor cu privire la procedurile de numire în Parchetul European care vor 

avea loc mai târziu în cursul acestei săptămâni – oricât de importante ar fi ele –, aș fi preferat, mai degrabă, 

să putem vedea deja acest parchet în acțiune, protejând cu dârzenie interesele financiare ale UE 

împotriva neregulilor și a fraudei, exact ca și cum ar fi vorba de interesele financiare naționale. Este 

imperios necesar ca acest parchet să devină operațional cât mai repede și să fie dotat cu resurse adecvate 

și cunosc voința fermă a procuroarei-șef și a Parlamentului de a atinge acest obiectiv. Curtea de Conturi 

este bineînțeles dornică să sprijine acest efort în măsura posibilului, în conformitate cu mandatul său de 

audit.  

În al doilea rând, observăm că rapoartele Curții de Conturi sunt menționate ca o posibilă sursă de 

informații care contribuie la evaluările calitative efectuate de Comisie în temeiul 

Regulamentului 2020/2092 („regimul general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii”). 

Recunoscând un lucru evident, și anume faptul că există o „legătură clară între respectarea statului de 

drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare”, 

legiuitorul UE a tras o linie clară de demarcație, care va trebui de acum înainte să fie aplicată pe teren, 

acolo unde este necesar. Aș dori să salut faptul că procesul de legiferare a ținut seama de o parte dintre 

recomandările pe care le-am formulat, în special în ceea ce privește poziția destinatarilor sau 

a beneficiarilor finali ai fondurilor UE. 

În al treilea rând, am atras în repetate rânduri atenția, în rapoartele noastre, asupra faptului că numeroase 

state membre continuă să întâmpine dificultăți în absorbția fondurilor UE, indiferent de obiectivele sau 

de cerințele stabilite la nivelul politic. Din această cauză, nivelul angajamentelor restante a crescut foarte 

mult, ajungând la 298 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2019. Aceasta înseamnă că banii 
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respectivi vor trebui totuși să fie utilizați la un moment dat în scopurile prevăzute de legiuitori. Problema 

întârzierilor în efectuarea cheltuielilor trebuie să fie soluționată de urgență de statele membre în cauză. 

De asemenea, profit de prilejul oferit de dezbaterea noastră pentru a formula două observații de ordin 

mai degrabă practic și orientate spre viitor.  

Ținând seama de demararea instrumentului Next Generation EU, vom vedea, în următorii ani, dublarea 

aproape a cheltuielilor UE. Am dezbătut deja acest aspect în fața Comisiei CONT atunci când m-am adresat 

ultima dată dumneavoastră, în noiembrie anul trecut, și aș dori să vă informez că suntem în curs de 

a evalua implicațiile care există pentru noi ca auditori – din punctul de vedere al îndatoririlor noastre și al 

resurselor care sunt necesare. Este evident că aceasta va avea implicații pentru dotarea cu personal – și 

sper să vă pot spune mai multe cu privire la acest aspect în scurt timp. 

În cele din urmă, aș dori să vă atrag atenția asupra „Raportului privind performanța bugetului UE – situația 

la sfârșitul anului 2019”, un proiect-pilot al Curții care a dat curs dorințelor exprimate de numeroși 

deputați de a vedea că punem un accent mai puternic în activitatea noastră de audit pe performanța 

bugetului UE și de a beneficia de o evaluare a informațiilor furnizate de Comisie în materie de 

performanță.  

Stimate doamne și stimați domni, voi încheia cu următoarele cuvinte: 

În aceste vremuri de criză, statele membre și Comisia Europeană au imensa responsabilitate de a gestiona 

finanțele UE într-un mod temeinic și eficient. Raportul nostru anual, pe care îmi face o deosebită plăcere 

să îl dezbat astăzi cu dumneavoastră, arată că sunt necesare eforturi suplimentare. Și dumneavoastră, în 

calitate de deputați ai Parlamentului European aleși în mod direct, aveți marea responsabilitate de 

a exercita un control legislativ și politic pentru a garanta acest lucru. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 


