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Conferință la nivel înalt cu privire la îmbunătățirea 
răspunderii de gestiune în UE: Curtea de Conturi 
Europeană se angajează într-un dialog cu părțile 
interesate de la nivel național și de la nivelul UE 
Curtea de Conturi Europeană a găzduit astăzi o conferință la nivel înalt, care a reunit 
numeroase părți interesate de asigurarea faptului că Uniunea Europeană răspunde pentru 
gestiunea fondurilor publice utilizate în vederea atingerii obiectivelor sale. Factori de decizie, 
parlamentari, auditori naționali și ai UE, precum și membri ai unor grupuri de reflecție și 
reprezentanți ai mediului academic au examinat actualele mecanisme de asigurare a 
răspunderii de gestiune în UE și au formulat o serie de considerații critice cu privire la modul în 
care ar putea să evolueze aceste mecanisme în viitor. Este necesară o cooperare mai strânsă 
între autoritățile publice, parlamente și auditori, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, astfel 
încât să se poată oferi publicului o imagine mai bună cu privire la performanța politicilor și a 
programelor UE. 

„Un control democratic eficace și un audit eficient al finanțelor publice reprezintă două mecanisme intrinsec 
legate. Ele contribuie la asigurarea legitimității, explicând în mod clar cetățenilor europeni ce progrese s-au 
făcut, de exemplu pentru îmbunătățirea situației economice, pentru creșterea șanselor de a găsi un loc de 
muncă, pentru securitatea granițelor Uniunii sau pentru protecția mediului, și care au fost costurile 
suportate”, a declarat domnul Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene. „Dar pentru ca 
acest sistem să funcționeze cum trebuie, sunt necesare mecanisme adecvate de asigurare a răspunderii de 
gestiune, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.” 

Domnul Kevin Cardiff, membrul Curții responsabil de prezentarea analizei panoramice și președinte al 
conferinței, a ținut să remarce că: „Numeroase structuri de asigurare a răspunderii de gestiune în UE sunt 
stabilite în tratate și în legislație și nu se vor modifica peste noapte. Scopul urmărit însă de această analiză 
panoramică a Curții și de conferința de astăzi este acela de a demara o dezbatere cu privire la schimbările 
care sunt necesare și la modul în care ele ar putea fi puse în aplicare.” 

Domnul Olli Rehn, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat următoarele: „Îmi face plăcere să 
salut studiul aprofundat realizat de Curtea de Conturi Europeană în analiza sa panoramică, în care se 
subliniază pe bună dreptate necesitatea unor norme și a unor responsabilități clare la diferitele niveluri. La 
nivelul UE, mecanismele interguvernamentale, cum ar fi Mecanismul european de stabilitate, ar trebui să 
fie integrate în structurile comunitare și să fie plasate sub mandatul auditorului extern al UE.” 
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Doamna Ingeborg Grässle, președinta Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului 
European, a concluzionat: „Țin să îmi exprim recunoștința față de Curtea de Conturi Europeană, care ne-a 
arătat cât de complex a devenit sistemul UE. Aș dori să vă asigur că mesajele transmise astăzi nu vor 
rămâne uitate într-un sertar, ci vor sta la baza activității noastre de reflecție în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar. De asemenea, aș dori să invit toate instituțiile UE să depună mai multe eforturi în legătură 
cu asigurarea răspunderii de gestiune.” 

Note către editori: 

În calitatea sa de instituție a UE responsabilă de protejarea intereselor financiare ale cetățenilor europeni, 
Curtea de Conturi Europeană urmărește să asigure și să îmbunătățească răspunderea pentru gestiunea 
cheltuielilor UE. 

Curtea a analizat recent mecanismele UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al 
finanțelor publice și a identificat unele lacune, suprapuneri și provocări. Conferința organizată de Curte a 
constituit o platformă de dezbatere între deputații din Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea 
de Conturi Europeană, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, Mecanismul european de 
stabilitate, oficiile naționale de audit și mediul academic cu privire la modul în care aceste mecanisme ar 
trebuie să evolueze ca răspuns la schimbările legate de integrarea economică, bugetară și monetară. 
Discuțiile s-au concentrat pe răspunderea de gestiune în UE, în special în ceea ce privește băncile centrale 
și autoritățile de supraveghere, structurile de criză și cele post-criză, maximizarea impactului fondurilor UE 
prin mobilizarea finanțărilor din partea unor terți și consolidarea accentului pus pe performanța UE. 

Conferința a abordat lacunele, suprapunerile și provocările care ar putea exista la nivelul Uniunii și în 
statele membre, așa cum au fost acestea identificate de Curte în analiza panoramică publicată recent pe 
tema mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al finanțelor publice. În 
prima sa analiză panoramică, Curtea a propus un model de asigurare a răspunderii bazat pe șase elemente: 

1) roluri și responsabilități clar definite; 
2) oferirea unei asigurări pentru public cu privire la realizarea obiectivelor politicilor UE; 
3) controlul democratic asigurat de parlamente; 
4) crearea unor mecanisme de feedback care să permită îmbunătățiri de-a lungul timpului; 
5) acordarea unor mandate ferme în vederea unui audit extern independent al organismelor UE în ceea ce 
privește conturile și performanța; 
6) luarea unor măsuri adecvate în scopul punerii în aplicare a recomandărilor de audit și al monitorizării 
acțiunilor întreprinse în urma acestor recomandări. 

Lista vorbitorilor: 
Christopher Bovis, Universitatea Hull  
Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene 
Manfred Kraff, Comisia Europeană, Direcția Generală Buget 
Kevin Cardiff, membru al Curții de Conturi Europene 
Ingeborg Grässle, președinta Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului European 
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Mecanismul european de stabilitate 
Brigid Laffan, Institutul Universitar European 
Neven Mates, membru al Curții de Conturi Europene 
Gay Mitchell, fost deputat în Parlamentul European 
Gilles Noblet, Banca Centrală Europeană 
Claes Norgren, Oficiul Național de Audit al Suediei 
Henrik Otbo, membru al Curții de Conturi Europene 
Olli Rehn, vicepreședinte al Parlamentului European 
Jacques Sciberras, auditor în cadrul Curții de Conturi Europene 
Julie Smith, Universitatea Cambridge 
Igor Šoltes, vicepreședinte al Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului European 
Jonathan Taylor, Banca Europeană de Investiții 
Gijs de Vries, St Antony's College, Oxford, fost membru al Curții de Conturi Europene 
 
În luna noiembrie 2014, Curtea va publica o a doua analiză panoramică, axată pe identificarea riscurilor 
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pentru gestiunea financiară a bugetului UE. Alături de rapoartele anuale, de rapoartele speciale și de 
avizele Curții, analizele panoramice contribuie la îmbunătățirea modului de funcționare a Uniunii 
Europene. 

Rezultatul acestei conferințe, precum și discursurile și contribuțiile vorbitorilor sunt disponibile pe site-ul 
web al Curții, la adresa eca.europa.eu. Un scurt material video explicativ poate fi urmărit la adresa 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be 
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