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Curtea de Conturi Europeană în 2019 – cifre și informații pe 
scurt: verificând pe teren modul în care politicile și 
cheltuielile UE creează o valoare adăugată 
Curtea de Conturi Europeană pune un accent din ce în ce mai puternic pe evaluarea performanței și 
a valorii adăugate a cheltuielilor și a acțiunii normative a UE, se arată în noul său raport de activitate. 
În 2019, auditorul extern al UE a publicat 67 de rapoarte, documente de analiză și avize, care 
abordează multe dintre provocările cu care se confruntă UE, cum ar fi asistența medicală 
transfrontalieră, energia din surse regenerabile, securitatea cibernetică, migrația și guvernanța 
bugetară. În condițiile în care statele membre se confruntă în acest moment cu o provocare fără 
precedent pentru sănătatea publică și pentru economie ca urmare a pandemiei de COVID-19, toate 
instituțiile europene trebuie să valorifice eforturile depuse în trecut pentru a îmbunătăți în 
continuare gestiunea financiară a UE și trebuie să se asigure că Uniunea produce rezultate, a afirmat 
domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene. 

Raportul de activitate oferă o imagine completă a auditurilor și a publicațiilor Curții de Conturi 
Europene, a verificărilor efectuate de aceasta în statele membre ale UE și în țări terțe, precum și 
a colaborării cu principalele părți interesate în 2019. De asemenea, Curtea prezintă informații esențiale 
cu privire la personalul, la guvernanța și la finanțele sale, aplicând aceleași standarde de transparență 
și de asumare a răspunderii pe care le aplică entităților care fac obiectul auditurilor sale. 

„Ca urmare a pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană și statele sale membre se confruntă cu 
provocări fără precedent. Ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește negocierile pentru 
următorul buget pe termen lung, care va stabili capacitatea de finanțare a UE pentru următorii șapte 
ani”, a declarat președintele Lehne. „Este deci mai important ca oricând ca Uniunea să producă 
rezultate și, prin faptul că ajută cetățenii să depășească această criză, să demonstreze valoarea 
adăugată pe care o aduc cooperarea și solidaritatea europeană.” 

În 2019, Curtea a publicat 36 de rapoarte tematice de audit al performanței și documente de analiză 
a acțiunilor UE, rapoarte anuale de audit de conformitate privind bugetul UE și agențiile acesteia, avize 
referitoare la norme financiare revizuite și observații privind următorul buget pe termen lung al UE 
(cadrul financiar multianual 2021-2027). Pe lângă furnizarea unei asigurări cu privire la fiabilitatea 
conturilor UE și la regularitatea cheltuielilor, Curtea a contribuit la elaborarea unor acte normative mai 
bune și s-a asigurat că politicile și programele Uniunii creează o valoare adăugată, aducând mai mult 
decât s-ar fi putut obține exclusiv prin acțiuni de nivel național. Recomandările formulate de Curte au 
identificat modalități prin care să se realizeze economii și să se evite risipa, să se lucreze mai bine sau 
să se atingă în mod mai eficace obiectivele de politică urmărite. Deși unele recomandări pot produce 
efecte mai rapid decât altele, raportul de activitate pune în evidență un grad ridicat de punere în 
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aplicare și deci beneficii pe termen lung pentru cetățeni: dintre recomandările formulate în rapoartele 
din 2015, în jur de 95 % fuseseră puse în practică până în 2019. 

Impactul Curții depinde într-o mare măsură și de modul în care factorii de decizie utilizează rezultatele 
activității sale. Rapoartele, documentele de analiză și avizele Curții reprezintă o verigă esențială 
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE, întrucât ajută Parlamentul 
European și Consiliul să controleze realizarea obiectivelor UE și să solicite Comisiei și altor organisme 
responsabile să dea seamă pentru gestiunea bugetului UE, care se ridică la aproximativ 160 de miliarde 
de euro pe an. în 2019, Curtea a prezentat din nou un număr mare de rapoarte în fața Parlamentului 
European și a Consiliului. În plus, mesajele principale ale acestor rapoarte au fost dezbătute cu 
parlamentele din 21 de state membre, un număr record. Aproape 90 % din cei care au primit rapoarte 
le-au considerat utile și peste 80 % au fost de părere că acestea aveau un impact. 

Pe parcursul anului, auditorii au petrecut 3 605 zile-persoană călătorind pe teritoriul UE și dincolo de 
frontierele acesteia pentru a obține probe de audit. Cea mai mare parte din verificările la fața locului 
au fost desfășurate în statele membre mai mari, cum ar fi Italia (430 de zile-persoană), Polonia (345) și 
Germania (315), cele mai puține având loc în Malta (5), Cipru (7) și Luxemburg (8). Deși auditurile 
desfășurate de Curte nu sunt concepute special pentru a detecta frauda, auditorii au semnalat 
10 cazuri de suspiciuni de fraudă (9 în 2018) Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); între 2010 
și 2018, pe baza auditurilor Curții, OLAF a recomandat recuperarea unei sume totale de 313 milioane 
de euro.  

Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit extern a UE: ea își are sediul la 
Luxemburg și funcționează din 1977. În cadrul instituției lucrează aproximativ 900 de persoane, printre 
acestea numărându-se câte un membru din fiecare țară a UE și experți naționali. Două treimi din 
membrii personalului sunt auditori, care provin din toate statele membre ale Uniunii, și femeile 
reprezintă în jur de jumătate din personal. Bugetul instituției a fost, în 2019, sub 147 de milioane de 
euro, ceea ce reprezintă mai puțin de 0,1 % din totalul cheltuielilor UE și în jur de 1,5 % din cheltuielile 
administrative ale UE. Conturile Curții au fost verificate și validate de un auditor extern independent și 
de autoritatea bugetară a UE.  

Raportul de activitate pe 2019 al Curții de Conturi Europene este disponibil pe site-ul eca.europa.eu în 
23 de limbi ale UE. 
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Măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca urmare a pandemiei de COVID-19 

Curtea de Conturi Europeană a luat măsurile necesare pentru a putea oferi în continuare un serviciu de 
audit public eficace în UE și pentru a publica în timp util rapoarte de audit, avize și documente de analiză 
pe durata pandemiei de COVID-19, în măsura în care acest lucru este posibil în această perioadă dificilă. În 
același timp, Curtea își exprimă recunoștința față de toți cei care depun eforturi pentru a salva vieți și pentru 
a combate pandemia, în Luxemburg, în UE și în întreaga lume, și își menține angajamentul de a sprijini 
politica aplicată de guvernul luxemburghez în vederea protejării sănătății publice. Curtea depune eforturi 
pentru a atenua efectele crizei sanitare actuale asupra personalului propriu și a luat precauții pentru 
a reduce la minimum riscurile pentru angajații săi și pentru familiile acestora. 
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