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Curtea de Conturi Europeană solicită să i se atribuie un mandat de 
audit clar și oficial în ceea ce privește Fondul Monetar European 

După cum se arată în avizul său publicat astăzi, poziția Curții de Conturi Europene ca auditor extern al 
Fondului Monetar European propus ar trebui specificată mai clar. De asemenea, Curtea propune ca 
Parlamentul European să țină seama de activitatea sa în cadrul controlului pe care îl exercită asupra fondului. 

Comisia Europeană a propus înființarea Fondului Monetar European pentru a înlocui Mecanismul european de 
stabilitate existent, prin care se furnizează asistență financiară țărilor din zona euro care se confruntă cu 
dificultăți financiare grave. Dat fiind că acest fond este capitalizat pe baza unui acord între statele membre, 
Mecanismul european de stabilitate se află în afara cadrului bugetului UE.  

În acest aviz, Curtea salută propunerea Comisiei, însă subliniază că aceasta ar trebui să includă un cadru de 
răspundere solid, iar controlul parlamentar cu privire la noul fond ar trebui să fie bazat pe opinia de audit 
externă exprimată de Curte. În vederea consolidării răspunderii și a controlului public, Curtea recomandă 
stabilirea unei proceduri clare și oficiale prin care rapoartele de audit să fie luate în considerare la descărcarea 
de gestiune. În prezent, Comisia propune ca regularitatea financiară, conformitatea, performanța și gestionarea 
riscurilor cu privire la Fondul Monetar European să fie auditate de Curtea de Conturi Europeană, de societăți 
private de audit, precum și de propriul consiliu de auditori al fondului.  

„Curtea salută obiectivul propunerii Comisiei de a încorpora Mecanismul european de stabilitate în cadrul 
legislativ al UE”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de 
acest aviz. „Ar trebui să se evite însă, în general, mandatele de audit multiple, pentru a se reduce riscul unor 
opinii contradictorii, al duplicării eforturilor sau al suprapunerilor.” 

Potrivit Curții, pentru a se evita o duplicare costisitoare a eforturilor, poziția acesteia în calitate de auditor extern 
independent al Fondului Monetar European ar trebui specificată în mod clar în actul legislativ, oricare ar fi 
acesta, precizându-se fără echivoc faptul că rolul societăților private de audit sau orice altă contribuție legată de 
audit ar urma să fie complementare rolului Curții. Dacă nu se stabilește în mod clar acest lucru, s-ar putea trage 
concluzia că numirea altor părți în scopul auditului privează Curtea de mandatul său de audit extern.  
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De asemenea, Curtea pune în lumină un număr de provocări esențiale în ceea ce privește cadrul de audit și de 
asigurare a răspunderii aferent Mecanismului european de stabilitate existent. În opinia Curții, mandatele 
membrilor Consiliului auditorilor sunt prea scurte și raportarea constatărilor de audit ale acestuia către Consiliul 
de administrație este foarte limitată. În plus, nu au loc decât într-o măsură redusă activități de audit al 
performanței sau activități de evaluare cu privire la Mecanismul european de stabilitate. 

Note către editori 

Ca urmare a îndrumărilor de natură politică pe care liderii UE le-au furnizat pentru reforma propusă, aceasta se 
va desfășura în două etape. Până la sfârșitul anului 2018, vor fi pregătite caracteristicile principale ale unui 
Mecanism european de stabilitate consolidat, inclusiv prin luarea unor eventuale măsuri suplimentare pentru 
consolidarea rolului și a guvernanței acestuia. Această primă etapă va aborda propunerea prezentată de 
Comisie, menținându-se totodată natura interguvernamentală a mecanismului. Pe termen mai lung, țările 
membre ale Mecanismului european de stabilitate și UE ar putea avea în vedere posibilitatea integrării complete 
a mecanismului în cadrul legislativ al UE. 

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având 
un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

Avizul nr. 2/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii în 
ceea ce privește Fondul Monetar European este disponibil în prezent în limba engleză pe site-ul Curții 
eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 
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