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Domeniul prioritar  Grad de 
prioritate 

Denumirea sarcinii de audit 
Titlul raportului 

Obiectivele sau 
concluziile sarcinii (ale rapoartelor speciale publicate) 

COVID-19 
Prioritate ridicată 

Contribuția UE la răspunsul în 
materie de sănătate publică 

Se vor examina măsurile luate și resursele utilizate de Comisie și de agențiile UE 
pentru a proteja sănătatea publică în cadrul răspunsului la pandemia de COVID-
19. 

Răspunsul UE în materie de politică 
economică 

Se vor examina măsurile și provocările existente în contextul coordonării 
economice la nivelul UE și se va proceda la un bilanț exhaustiv al acțiunilor de 
politică economică întreprinse de UE și de statele membre ale acesteia pentru 
a combate efectele pandemiei de COVID-19. 

Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor 
climatice 

Prioritate ridicată 

Utilizarea durabilă a produselor de 
protecție a plantelor 
(a se vedea Raportul special 
nr. 05/2020) 

Progresele în măsurarea și reducerea riscurilor asociate utilizării de pesticide în 
UE sunt limitate. Mai multe state membre nu au transpus la timp și în totalitate 
Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor, iar stimulentele care ar trebui 
să încurajeze fermierii să adopte metode alternative rămân slabe. Pe lângă 
aceasta, Comisia Europeană nu este în măsură să monitorizeze cu precizie 
efectele sau riscurile asociate utilizării de pesticide. 

Eficiența energetică a clădirilor 
(a se vedea Raportul special 
nr. 11/2020) 

Raportul cost-eficacitate nu este un factor determinant în cadrul alocării de 
fonduri publice pentru măsurile privind eficiența energetică a clădirilor 
rezidențiale. În pofida unor orientări îmbunătățite din partea Comisiei Europene, 
proiectele finanțate de UE nu pun nici în prezent accentul pe realizarea celor 
mai mari economii de energie posibile per euro investit. Contribuția totală 
a finanțării UE la obiectivele Uniunii în materie de eficiență energetică nu este 
clară. 

Deșeurile de materiale plastice 
Se va urmări identificarea lacunelor, a obstacolelor, a punctelor forte și 
a oportunităților rezultate din abordarea UE în ceea ce privește tratarea 
deșeurilor de materiale plastice, inclusiv a deșeurilor de ambalaje din plastic. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/ro/index.html
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/en/
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Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor 
climatice 

Prioritar 

Proiectarea ecologică și etichetarea 
energetică 
(a se vedea Raportul special 
nr. 01/2020) 

Acțiunile UE în domeniul proiectării ecologice și al etichetării energetice au 
contribuit la creșterea eficienței energetice. S-au înregistrat însă întârzieri 
semnificative în procesul de reglementare și exista riscul ca impactul politicii să 
fie supraestimat. În plus, nerespectarea reglementărilor de către producători și 
de către comercianți rămâne o problemă importantă. 

Siguranța nucleară  
(a se vedea Raportul special 
nr. 03/2020) 

Securitatea nucleară este în general responsabilitatea statelor membre ale UE 
care folosesc energia nucleară, dar Comisia Europeană are, de asemenea, 
responsabilități specifice în domeniu, în principal în ceea ce privește legislația și 
supravegherea. Comisia și-a îndeplinit aceste responsabilități, dar mai este loc 
de o actualizare a cadrului legal și a orientărilor sale interne. 

Noile tehnologii de monitorizare în 
scopuri agricole 
(a se vedea Raportul special 
nr. 04/2020) 

Comisia Europeană a promovat adoptarea noilor tehnologii de imagistică pentru 
monitorizarea practicată în agricultură, dar există în continuare o serie de 
obstacole care împiedică generalizarea utilizării lor. Tehnologii precum sateliții 
Sentinel din cadrul programului Copernicus al UE pot aduce o evoluție radicală 
în gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (PAC). UE a încurajat în 
ultimii ani utilizarea acestor tehnologii pentru evaluarea ajutoarelor directe 
bazate pe suprafață acordate fermierilor, dar, pe de altă parte, progresele în 
utilizarea noilor tehnologii pentru a monitoriza cerințele legate de mediu și de 
climă au fost mai lente. 

Biodiversitatea pe terenurile 
agricole 

Se va evalua dacă agricultura și-a mărit contribuția la menținerea și sporirea 
biodiversității până în 2020. 

Cheltuielile legate de acțiunile în 
domeniul climei 

Se va examina metodologia utilizată de Comisie pentru a urmări cheltuielile care 
sunt consacrate acțiunilor în domeniul climei în bugetul UE cu scopul de a realiza 
angajamentul de 25 % în favoarea integrării aspectelor legate de schimbările 
climatice. Sfera analizei include totodată o urmărire detaliată a situației 
acțiunilor întreprinse în urma Raportului special nr. 31/2016. 

ETS pentru perioada de după 2020 Se va evalua alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în cadrul ETS 
(sistemul de comercializare a certificatelor de emisii). 

Polenizatori Se va realiza un audit privind eficacitatea acțiunilor întreprinse de Comisie 
pentru a soluționa problema declinului polenizatorilor. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/ro/index.html
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/en/
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Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor 
climatice 

Prioritar 

Mediul marin 
Se va evalua dacă acțiunile UE protejează în mod eficace mediul marin împotriva 
poluării și a pescuitului excesiv, inclusiv prin instituirea în mod corespunzător 
a unor zone marine protejate. 

Producția de lapte și de produse 
lactate 

Se va examina dacă măsurile excepționale pe care UE le-a luat pentru a remedia 
perturbările care au avut loc pe piața laptelui și a produselor lactate între 2014 
și 2017 au fost bine concepute și dacă au avut efectul dorit. 

Investiții pentru coeziune, 
creștere și incluziune 

Prioritate ridicată 

Investițiile UE în situri culturale 
(a se vedea Raportul special 
nr. 08/2020) 

Pentru promovarea siturilor culturale, au fost dezvoltate mai multe inițiative 
europene, dar coordonarea lor cu mecanismele de finanțare este prea limitată, 
iar investițiile UE nu se concentrează suficient pe conservarea și pe 
sustenabilitatea financiară a siturilor culturale. În plus, investițiile culturale nu 
sunt considerate o prioritate, ci în principal un mijloc de promovare 
a obiectivelor economice. 

Rețeaua rutieră centrală a UE 
(a se vedea Raportul special 
nr. 09/2020) 

Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală de drumuri rapide 
câștigă teren și contribuie la obținerea unor rezultate pozitive pentru călători, 
cum ar fi reducerea timpilor de călătorie și creșterea numărului de kilometri 
parcurși pe autostradă. Finanțarea din partea UE și acțiunile Comisiei au adus 
o contribuție pozitivă la aceste rezultate, dar majoritatea statelor membre din 
Europa Centrală și de Est au în continuare un decalaj de recuperat și, din 2014, 
au fost finalizate cu sprijin din partea UE doar în jur de 400 km de drumuri TEN-T 
noi. În plus, fluiditatea deplasărilor rutiere de-a lungul rețelei este îngreunată de 
faptul că unele tronsoane transfrontaliere sunt incomplete, precum și de 
proasta coordonare în ceea ce privește zonele de parcare și infrastructura 
pentru combustibili ecologici, iar întreținerea insuficientă de către statele 
membre pune în pericol starea rețelei pe termen lung. 

Digitalizarea industriei europene  
Se va analiza eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru strategiile naționale în 
materie de digitalizare a industriei și pentru centrele de inovare digitală în 
vederea stimulării inovării digitale. 

Prioritar 
Congestia urbană 
(a se vedea Raportul special 
nr. 06/2020) 

La șase ani de când Comisia a făcut apel la o schimbare radicală, nu există indicii 
clare care să arate că orașele din UE și-ar schimba în mod fundamental 
abordările în materie de mobilitate în orașe și de reorientare a traficului urban 
către moduri de transport mai durabile și ecologice. În special, nu s-a înregistrat 
nicio reducere semnificativă a utilizării autoturismelor personale și poluarea 
atmosferică depășește în continuare pragurile de siguranță. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/ro/index.html
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Investiții pentru coeziune, 
creștere și incluziune Prioritar 

Punerea în aplicare a politicii de 
coeziune 
(a se vedea Raportul special 
nr. 07/2020) 

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) constituie 
principalele politici de investiții ale UE, dar implementarea lor generează costuri 
administrative. Aceste costuri administrative sunt relativ scăzute în comparație 
cu alte fonduri similare ale UE și cu programe similare finanțate la nivel 
internațional. Datele colectate cu privire la costuri erau însă insuficiente pentru 
a se evalua impactul simplificării normelor UE aplicabile fondurilor din cadrul 
politicii de coeziune. 

Infrastructurile de transport de 
maximă importanță din UE 

Se va analiza modul în care Comisia gestionează planificarea pe termen lung și 
raportul cost-eficiență al investițiilor în infrastructurile majore de transport. 

Sărăcia în rândul copiilor Se va evalua eficacitatea măsurilor luate de Comisie și de statele membre 
pentru a combate sărăcia în rândul copiilor.  

Închiderea instrumentelor 
financiare din perioada 2007-2013 

Se va analiza dacă statele membre și Comisia au evaluat în mod adecvat 
eligibilitatea cheltuielilor declarate pentru instrumentele financiare din cadrul 
FEDR și al FSE la închiderea perioadei de programare 2007-2013. 

Provocările în materie de 
migrație, de securitate și 
de dezvoltare durabilă la 
nivel mondial 

Prioritar Kenya 
Se va evalua dacă sprijinul furnizat de UE pentru Kenya este bine coordonat și 
cuprinzător într-un context în care sunt implicați mai mulți alți donatori 
importanți. 

Buna funcționare a pieței 
unice și sustenabilitatea 
uniunii monetare 

Prioritate ridicată 

Ajutoarele de stat pentru bănci în 
UE 

Se va evalua eficiența și eficacitatea cu care Direcția Generală Concurență se 
asigură de respectarea normelor privind ajutoarele de stat și a celor privind 
ajutoarele acordate prin intermediul fondurilor în UE. 

Schimbul de informații fiscale Se va evalua eficacitatea sistemului instituit de Comisie pentru realizarea 
schimbului automat de informații fiscale. 

Prioritar 

Instrumentul pentru IMM-uri în 
acțiune 
(a se vedea Raportul special 
nr. 02/2020) 

Instrumentul pentru IMM-uri oferă un sprijin eficace pentru dezvoltarea 
proiectelor de inovare. Peste 5 000 de astfel de proiecte au beneficiat de 
finanțare și „marca UE” pe care o conferă aceasta a ajutat IMM-urile să atragă 
investiții suplimentare. Curtea a identificat însă și domenii care necesită 
îmbunătățiri, în perspectiva creării Consiliului european pentru inovare în 2021. 

Instrumentele de apărare 
comercială 

Se va evalua punerea în aplicare de către Comisia Europeană a instrumentelor 
de apărare comercială. 

Analiză privind prevenirea crizelor 
financiare 

Se va urmări obținerea unei perspective orizontale cu privire la modul în care UE 
acționează pentru a consolida reziliența la eventuale crize financiare viitoare. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/ro/index.html
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Buna funcționare a pieței 
unice și sustenabilitatea 
uniunii monetare 

Prioritar 

Politica UE în domeniul concurenței Se va evalua asigurarea respectării politicii UE în materie de concurență în 
domeniul fuziunilor, al cartelurilor și al normelor antitrust. 

Performanța agențiilor Se va verifica eficacitatea sistemelor de gestionare a performanței în cadrul 
agențiilor europene. 

Semestrul european 2 

Se va evalua atât modul în care Comisia analizează calitatea și sustenabilitatea 
reformelor ce urmăresc obținerea unor poziții fiscal-bugetare și economice 
sustenabile și favorabile creșterii, cât și recomandările specifice fiecărei țări 
emise de Comisie și, ulterior, de Consiliu. 

Mecanismul unic de rezoluție 

Se va evalua dacă Comitetul Unic de Rezoluție s-a asigurat, pe baza unor 
manuale, proceduri și orientări adecvate, că sunt puse în aplicare planuri de 
rezoluție cuprinzătoare și că cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile 
este determinată în mod corespunzător. 

Uniunea piețelor de capital 

Se va evalua obiectivul Comisiei de a facilita accesul IMM-urilor la finanțare 
privată, prin examinarea modului în care au fost concepute și implementate 
acțiunile specifice întreprinse în cadrul strategiei privind uniunea piețelor de 
capital. 

Finanțarea și 
administrarea Uniunii în 
mod responsabil și eficient 

Prioritate ridicată 

Procesul legislativ în Uniunea 
Europeană după aproape 20 de ani 
de la „O mai bună legiferare” 

Se va elabora o prezentare generală a cadrului pentru o mai bună legiferare de 
care Comisia dispune în prezent și se vor evidenția învățămintele-cheie 
desprinse cu privire la instrumentele și la procedurile principale în materie: 
evaluarea impactului, consultarea părților interesate, monitorizarea aplicării 
legislației UE, examinarea și evaluarea ex post. 

Agenda strategică de cooperare 
UE-Asia 

Se va analiza răspunsul UE la inițiativa „O centură, un drum” (Belt and Road) a 
Chinei, în special Strategia UE privind conectarea Europei cu Asia. Conform 
planificării, examinarea va fi urmată de un audit având ca obiect implementarea 
strategiei. 
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Finanțarea și 
administrarea Uniunii în 
mod responsabil și eficient 

Prioritar 

Platforma europeană de consiliere 
în materie de investiții 
(a se vedea Raportul special 
nr. 12/2020) 

Lansată în 2015, ca parte a Planului de investiții pentru Europa, Platforma 
europeană de consiliere în materie de investiții oferă asistență tehnică 
promotorilor de proiecte din UE. Beneficiarii sunt satisfăcuți de serviciile de 
consiliere prestate de platformă. Totuși, platforma nu și-a atins încă întregul 
potențial de stimulare a investițiilor în UE, în principal din cauza unei strategii 
insuficient de clare pentru direcționarea sprijinului acolo unde acesta putea 
aduce cea mai mare valoare adăugată. 

Oficiul European pentru Selecția 
Personalului 

Se va analiza dacă EPSO răspunde nevoilor în materie de recrutare ale 
instituțiilor UE într-un mod eficace din punctul de vedere al costurilor. Auditul va 
acoperi toate etapele procesului de selecție, de la planificarea concursurilor și 
procedurile de selecție până la fructificarea listelor de rezervă. 

Gestionarea riscurilor în domeniul 
vamal în scopul protejării 
intereselor financiare ale UE 

Se va evalua în ce măsură este adecvat cadrul instituit de Comisie referitor la 
criteriile și la standardele comune în materie de risc financiar și dacă statele 
membre sunt bine pregătite pentru a implementa acest cadru, în vederea 
armonizării selecției controalelor vamale. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/en/
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DESPRE CURTE 

 
 

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii 
Europene. Înființată în 1977, Curtea este una dintre cele șapte 
instituții ale UE. Sediul Curții se află la Luxemburg și în cadrul 
acesteia lucrează aproximativ 900 de persoane care provin din 
toate statele membre ale Uniunii și care își desfășoară activitatea în 
serviciile de audit, în serviciile de sprijin și în serviciile 
administrative. Colegiul Curții este format din câte un membru din 
fiecare stat membru al UE. 

 

Misiunea Curții este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii 
financiare a UE, de a promova asumarea responsabilității și 
transparența și de a juca rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor Uniunii. Curtea avertizează cu privire la 
riscurile existente, furnizează asigurare și pune în lumină atât 
deficiențele, cât și reușitele. Totodată, Curtea furnizează orientări în 
atenția factorilor de decizie și a organelor legislative ale UE cu 
privire la modalități de îmbunătățire a politicilor și a programelor 
Uniunii.  
 
Rapoartele de audit și avizele Curții reprezintă o verigă esențială 
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE, 
ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de 
implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, alte 
instituții și organe ale UE și administrațiile din statele membre – dau 
seamă pentru actul de gestiune. 
 
În fine, prin intermediul activității sale, Curtea dorește să ajute 
cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele 
sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare. 
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DOCUMENTELE ELABORATE DE CURTE 
Curtea elaborează:  

— rapoarte anuale cu privire la bugetul UE și cu privire la fondurile europene de dezvoltare, inclusiv o declarație de asigurare; 

— rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu privire la 
fiecare dintre diferitele agenții și organisme ale UE;  

— un raport anual privind aspecte legate de performanță; 

— rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit selectate, care se publică pe tot parcursul anului și care sunt, în principal, 
rezultatul unor audituri ale performanței;  

— documente de analiză, care sunt analize descriptive și informative cu privire la domenii de politică sau de gestiune ale UE; 

— avize, care sunt utilizate de Parlamentul European și de Consiliul European atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale UE. 



CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la:  
https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro
 
Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://publications.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot 
fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la:  
http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și 
necomerciale.
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