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Stimate Domnule Președinte, 

Stimați Miniștri, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi, în prezența domnului Tony Murphy, 

membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raportul anual. 

Cred că niciunul dintre noi nu s-a confruntat vreodată cu un an atât de plin de provocări ca acesta. Dar ca 

întotdeauna în istoria Uniunii Europene, crizele antrenează progrese și inovații pe care doar cu câteva luni 

înainte le consideram imposibile. 

În timp ce vă prezint astăzi raportul anual al Curții de Conturi pentru anul trecut, nu trebuie să pierdem 

din vedere deciziile și acordurile importante care vor orienta cheltuielile și gestiunea financiară a UE 

pentru următorii șapte ani: noul buget pe termen lung al UE, inclusiv fondul de redresare Next 

Generation EU. 

De la declanșarea pandemiei de COVID-19, Curtea de Conturi Europeană, în calitatea sa de auditor extern 

independent al Uniunii Europene, a făcut tot posibilul pentru a putea oferi în continuare un serviciu 

eficace de audit public în UE.  

Ce am constatat? 

În ceea ce privește cheltuielile, estimăm că rata de eroare globală se menține stabilă, de la 2,6 % pentru 

2018 la 2,7 % pentru 2019. În primul rând, aceasta este o veste bună. Dar această cifră globală maschează 

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 

rambursarea de costuri neeligibile. Soluția stă parțial, desigur, în simplificarea și mai mult a normelor 

complexe privind costurile cu personalul, așa cum susținem de mai mulți ani. Am examinat, de asemenea, 

auditurile efectuate atât de Comisie, cât și de auditorii externi care lucrează în numele acesteia și am 

constatat că acestea sunt doar parțial fiabile – este clar că este în continuare loc de progrese în această 

privință. 

În domeniul resurselor naturale, am observat îmbunătățiri care au redus nivelul de eroare estimat până 

la 1,9 %. Acest lucru este valabil în special în cazul plăților directe, care sunt legate în principal de 
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suprafețele de teren agricol declarate. Pentru aceste plăți, care reprezintă cea mai mare pondere din 

cheltuielile de la această rubrică (70 %), nivelul de eroare rămâne cu mult sub pragul de semnificație. Cu 

toate acestea, dezvoltarea rurală, măsurile de piață, pescuitul și acțiunile climatice, care reprezintă restul 

de 30 % din cheltuielile de la această rubrică, rămân afectate de un nivel semnificativ de eroare. 

Examinarea pe care am realizat-o cu privire la unele audituri efectuate de organismele naționale a pus în 

evidență, de asemenea, că sunt încă necesare anumite îmbunătățiri. 

În domeniul administrației, nu am detectat un nivel semnificativ de eroare, așa cum a fost cazul și în 

ultimii doi ani. 

În domeniul coeziunii, luând în considerare corecțiile efectuate de autoritățile statelor membre, estimăm 

nivelul de eroare la 4,4 %, mai scăzut decât cel constatat în anul precedent, dar încă semnificativ. Am 

examinat activitățile desfășurate de 18 autorități naționale de audit, care joacă un rol foarte important 

în acest domeniu în cadrul de asigurare și de control, și am identificat din nou erori pe care aceste 

autorități nu le detectaseră. Dacă autoritățile naționale și Comisia vor reuși să aducă îmbunătățiri în acest 

domeniu în anii următori, vom putea să ne sprijinim într-o mai mare măsură pe activitățile efectuate de 

autoritățile de audit din statele membre și pe rezultatele lor, ceea ce ar reprezenta un pas decisiv în 

direcția îmbunătățirii sistemului de control în acest domeniu important. Dar nu am ajuns încă acolo. Știu 

că Comisia dorește să atingă acest obiectiv, dar avem nevoie de eforturi considerabile și în statele membre 

pentru a-l putea transforma în realitate.  

De ce pun atât de mult accentul pe coeziune? 

Este foarte simplu: de mai mulți ani, facem distincție între cheltuieli pe care le considerăm ca fiind cu risc 

ridicat, inclusiv cele din domeniul coeziunii, și cheltuieli 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, deci, în 2019? În ciuda câtorva evoluții mai bune sau mai proaste pe alocuri, nu a existat 

nicio schimbare fundamentală în domeniile de politică subiacente. Deficiențele de la nivelul controalelor 

ex post au persistat. 

Dar proporția cheltuielilor cu risc ridicat, în special în domeniul coeziunii, a crescut (53 %). Aceasta nu 

este o problemă în sine – faptul că cheltuielile de coeziune au crescut este un lucru bun și era de așteptat. 

Dar implicația este că majoritatea populației care a făcut obiectul auditului nostru este afectată acum 

de un nivel semnificativ de eroare. Drept rezultat, Curtea de Conturi a decis să exprime, de această dată, 

o opinie negativă (cu alte cuvinte contrară) privind ansamblul cheltuielilor. 
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Motivul este reprezentat de problemele structurale persistente care există în unele domenii și care 

trebuie soluționate. Avem nevoie de reguli clare și simple pentru toate finanțele UE, precum și de 

controale eficace pentru a se verifica cum sunt cheltuiți banii și dacă rezultatele preconizate sunt 

obținute.  

Ceea ce contează mai mult decât concluzia sau aprecierea noastră generală este realitatea de pe teren și 

concluziile pe care le-am tras cu privire la diferitele domenii de cheltuieli, care sunt foarte diverse. Prin 

urmare, aș dori să invit Consiliul să examineze îndeaproape aceste domenii. 

„Anul acesta, am publicat de asemenea pentru prima dată un raport privind performanța generală 

a bugetului UE. Acest raport inovator face parte din exercițiul anual de raportare al Curții și reprezintă, 

prin urmare, o contribuție la procedura de descărcare de gestiune. El arată că, deși raportarea cu privire 

la performanță de la nivelul UE se îmbunătățește și devine mai echilibrată, există în continuare provocări. 

Calitatea evaluărilor realizate de Comisie cu privire la performanță variază, la fel ca și performanța efectivă 

a programelor de cheltuieli ale UE. În plus, UE trebuie să continue să îmbunătățească fiabilitatea 

informațiilor referitoare la performanță”. 

Stimate Domnule Președinte, stimate doamne și stimați domni,  

Mă adresez dumneavoastră astăzi într-un moment în care se lucrează la următoarea perioadă financiară. 

Potrivit estimărilor, cheltuielile UE se vor dubla aproape în următorii ani. Haideți să folosim învățămintele 

pe care le-am desprins din trecut pentru a crea cel mai bun sistem posibil. Uniunea trebuie să fie în 

măsură să facă bilanțul, în noua perioadă de șapte ani, a ceea ce a funcționat bine în perioada anterioară 

și a ceea ce a funcționat mai puțin bine. 

Așadar, haideți să protejăm interesele financiare ale UE împotriva neregulilor și a fraudei. În 2019, am 

sesizat OLAF cu privire la nouă cazuri de suspiciuni de fraudă detectate în urma auditurilor noastre. Sper 

că vom avea o cooperare la fel de strânsă și cu Parchetul European. 

Următorul buget pe termen lung al UE, inclusiv planul de redresare pentru Europa, prezintă provocări 

majore și pentru Curtea de Conturi, având în vedere dimensiunea complet nouă a acestui buget. Pentru 

a fi în măsură să verifice dacă aceste fonduri sunt utilizate într-un mod sustenabil, instituția noastră va 

avea nevoie de mai multe resurse la dispoziția sa. 

Haideți să învățăm, de asemenea, din experiența anterioară și să lansăm noua perioadă financiară cât mai 

curând posibil. Dar nu trebuie să uităm că, până la sfârșitul anului 2019, penultimul din actualul cadru 

bugetar pe șapte ani, fusese plătită doar 40 % din finanțarea UE aprobată pentru perioada de șapte ani, 
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iar unele state membre utilizaseră mai puțin de o treime. Absorbția fondurilor UE continuă să pună 

probleme pe teren, indiferent de obiectivele sau de cerințele stabilite la nivelul politic. Din această cauză, 

nivelul angajamentelor restante a crescut, ajungând la aproape 300 de miliarde de euro până la sfârșitul 

anului 2019. Aceasta este o problemă căreia va trebui să i se facă față în noul CFM. 

Doamnelor și domnilor, 

În contextul unui nou cadru financiar pentru următorii șapte ani și, în special, al fondului de redresare Next 

Generation EU, statele membre au, la rândul lor, uriașa responsabilitate de a gestiona finanțele UE într-

un mod temeinic și sustenabil, în interesul cetățenilor Europei. Raportul nostru de anul acesta, pe care am 

avut deosebita plăcere de a vi-l prezenta astăzi, arată că sunt necesare eforturi suplimentare, din partea 

tuturor celor implicați, astfel încât banii europeni să fie utilizați într-un mod optim pentru a făuri viitorul 

Europei. 

 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 


