
RO 

 

ECA Press  
Damijan Fišer – ofițer de presă 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Discurs 
Bruxelles, 19 ianuarie 2015 

ECA/15/01 

 

 

 

   

 Discursul domnului Vítor Caldeira, 
președintele Curții de Conturi Europene 
Prezentarea programului de activitate pentru 2015 

Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European 

Bruxelles, 19 ianuarie 2015 

În cazul unor eventuale diferențe față de textul scris, prevalează informațiile 
transmise oral. 

 

   

 

 

 

 

 



   

2 

 
 
Stimată doamnă președinte, 
Stimați membri ai Comisiei pentru control bugetar, 

Este o onoare să fiu invitat astăzi pentru a vă prezenta programul anual de activitate al Curții pentru 
anul 2015. 

Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă informa cu privire la rapoartele de audit pe care Curtea 
le va elabora în 2015, precum și cu privire la reformele interne pe care instituția noastră le desfășoară 
în acest moment. 

La elaborarea programului activităților de audit, Curtea a luat în considerare evoluțiile de la nivelul 
politicilor UE, precum și rezultatele numeroaselor interacțiuni pe care le-am avut cu deputații din 
Parlamentul European în cursul anului, în special cu privire la rapoartele de audit și la analizele 
panoramice publicate de Curte. 

După cum probabil știți, unul dintre obiectivele strategiei Curții pentru perioada 2013-2017 este acela 
de a maximiza relevanța activității instituției noastre în raport cu provocările pe care le cunoaște 
Uniunea Europeană. 

În special, Curtea își propune să asiste Parlamentul European în asigurarea faptului că se răspunde în 
mod eficace pentru gestiunea fondurilor publice cheltuite în vederea soluționării acestor probleme. 
Acesta rămâne în continuare principalul obiectiv strategic al instituției noastre și ne permite să ne 
direcționăm în mod corespunzător activitățile de audit cu privire la modul în care UE își finanțează și 
își pune în aplicare politicile. 

Legislația UE impune Curții să desfășoare în fiecare an un audit financiar și de conformitate referitor la 
bugetul UE, la Fondul european de dezvoltare și la fiecare dintre agențiile și întreprinderile comune 
ale UE. În total, în 2015, vom publica 55 de astfel de rapoarte anuale și rapoarte anuale specifice. 

Pe lângă acestea, intenționăm să publicăm în jur de 30 de rapoarte speciale, care abordează în 
principal aspecte legate de performanță. Temele abordate sunt descrise în programul de activitate pe 
care l-am publicat astăzi. După cum puteți vedea, intenționăm să acoperim o gamă largă de măsuri de 
politică și aspecte legate de gestiunea financiară, care reflectă principalele priorități ale UE și cele mai 
importante preocupări ale cetățenilor. 

Numeroase teme de audit se referă la provocările pe termen lung în materie de politici ale UE, care au 
fost identificate în Strategia Europa 2020 și pe care Curtea le-a inclus ca teme în strategia sa pentru 
perioada 2013-2017. 

Considerăm că aceste teme își păstrează în continuare relevanța. Aș dori deci să vi le reamintesc pe 
scurt și să prezint câteva exemple de aspecte specifice pe care se vor concentra rapoartele noastre în 
2015. 

Prima dintre aceste teme majore este valoarea adăugată. După cum Curtea a observat în numeroase 
rapoarte și cu diverse alte ocazii în ultimii ani, cei care se ocupă de gestiunea fondurilor UE furnizează 
o multitudine de informații privind costul finanțărilor UE, dar spun foarte puține lucruri despre 
valoarea adăugată pe care o produc acestea. 

Această lipsă de informații complică sarcina asigurării răspunderii pentru rezultatele obținute în 
legătură cu implementarea politicilor UE; există riscul ca performanțele slabe să fie trecute cu vederea 
și ca oportunitățile de ameliorare să fie pierdute. 

În condițiile în care încrederea cetățenilor în UE rămâne problematică, este foarte important, acum 
mai mult decât oricând, ca performanța UE și valoarea adăugată europeană să fie cât mai vizibile 
pentru toată lumea. 
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În acest context, Curtea ține să remarce că o prioritate a noii Comisii este promovarea unei „culturi a 
performanței”, cu scopul de a îmbunătăți valoarea adăugată europeană. Permiteți-mi să asigur 
Parlamentul European de faptul că valoarea adăugată este o temă care se va regăsi în numeroase 
documente ale Curții din 2015. 

Este și cazul raportului nostru anual cu privire la bugetul UE: în capitolul privind obținerea de rezultate 
cu ajutorului bugetului UE, vom încerca în special să analizăm dacă actualul cadru de performanță 
permite Comisiei să monitorizeze și să direcționeze progresele în atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. 

În condițiile în care economia fragilă a UE continuă să exercite o presiune asupra bugetelor naționale, 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și consolidarea creșterii economice, a ocupării forței de 
muncă și a finanțelor publice contează mai mult decât oricând. 

Astfel, în 2015, vom lucra la elaborarea unor rapoarte privind aspecte specifice legate de aceste teme, 
cum ar fi inovarea, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și procedura aplicabilă deficitelor 
excesive. 

Iar în contextul în care 2014 a fost anul cel mai călduros înregistrat vreodată, măsurile care se impun 
în legătură cu schimbările climatice și cu mediul sunt din nou puncte esențiale pe agenda politică. 

De aceea, intenționăm ca, în 2015, să elaborăm un raport privind sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și rapoarte referitoare la o serie de măsuri de protecție a mediului, 
precum conservarea naturii în cadrul activităților agricole, calitatea apei în bazinul hidrografic al 
Dunării, poluarea în Marea Baltică sau combaterea defrișărilor ilegale în țările în curs de dezvoltare. 

V-am prezentat până acum exemple de activități de audit care vizează provocări pe termen lung. Pe 
lângă acestea, am inclus în programul nostru de activitate și audituri legate de probleme emergente și 
de evoluții recente din UE. 

Astfel, în 2015, intenționăm să elaborăm rapoarte vizând asistența financiară acordată de UE Ucrainei, 
măsurile de politică și investițiile UE în infrastructura pentru securitate energetică și mecanismul unic 
de supraveghere nou creat pentru băncile din zona euro. 

Deși o mare parte din auditurile noastre se vor concentra pe implementarea politicilor, ne vom 
îndrepta atenția și înspre tipurile de sprijin financiar pe care le acordă UE. 

De exemplu, în 2015, vom examina gestionarea granturilor în cadrul agențiilor și al întreprinderilor 
comune, instrumentele de microfinanțare care promovează incluziunea socială, precum și 
instrumentele de inginerie financiară din domeniul dezvoltării rurale. 

Stimată doamnă președinte, 
Stimați membri ai Comisiei pentru control bugetar, 

Față de anii precedenți, ne propunem ca în 2015 să elaborăm mai multe rapoarte privind performan ța 
anumitor programe și politici ale UE. Recunoaștem însă că și calendarul rapoartelor de audit este un 
aspect extrem de important. 

Pentru 2015, ne propunem deja să reducem durata medie necesară pentru elaborarea unui raport, 
continuând însă să respectăm standardele internaționale pentru instituțiile supreme de audit. Însă, 
după cum știți deja, Curtea consideră că durata de elaborare a rapoartelor ar putea fi redusă și mai 
mult dacă dispozițiile din Regulamentul financiar referitoare la tratarea rapoartelor speciale ale Curții 
ar fi revizuite, după cum v-am sugerat, doamnă președinte, în calitatea dumneavoastră de membru 
raportor al Comisiei pentru bugete. 
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Curtea recunoaște de asemenea importanța prezentării rapoartelor la momentul oportun, așadar vă 
vom transmite în scurt timp un calendar indicativ pentru 2015. În legătură cu acest punct, știu că 
domnul Itälä, membrul Curții recent numit responsabil de relațiile instituționale, își propune să asigure 
coordonarea cu această comisie – și prin aceasta cu celelalte comisii ale Parlamentului European – în 
vederea luării dispozițiilor adecvate pentru prezentarea tuturor rapoartelor de audit și a altor 
documente elaborate de Curte. 

Aceste alte documente includ avizele privind propunerile legislative, prezentările generale ale 
constatărilor de audit și documentele de poziție pe care Curtea le întocmește fie la cererea altor 
instituții, fie din proprie inițiativă. 

Documentele respective se bazează pe experiența noastră de audit mai degrabă decât pe audituri 
specifice și reprezintă pentru Curte un mod flexibil de a oferi explicații și informații utile pentru 
procesul decizional al Parlamentului, al Consiliului și al Comisiei. 

Deși ele nu sunt menționate în mod specific în Programul de activitate pentru acest an, Curtea își 
propune să elaboreze mai multe documente de acest tip în cursul anului 2015. De exemplu, Curtea a 
adoptat săptămâna trecută un aviz referitor la propunerea Comisiei de revizuire a anumitor dispoziții 
ale Regulamentului financiar actual privind bugetul UE. 

În plus, pregătim în prezent un aviz privind proiectul de regulament financiar al Comitetului unic de 
rezoluție. 

De asemenea, deși nu am primit încă o solicitare oficială în vederea formulării unui aviz, urmărim cu 
atenție procedura legislativă referitoare la crearea Fondului european pentru investiții strategice, 
pentru a putea furniza informații pertinente, bazate pe experiența noastră în auditarea unor 
instrumente similare. 

Stimată doamnă președinte, 
Stimați membri ai Comisiei pentru control bugetar, 

După cum spuneam în deschiderea acestei alocuțiuni, Curtea va continua și în 2015 să implementeze 
o serie de reforme interne. 

Instituția noastră și-a stabilit un program ambițios de audit pentru 2015 și credem că acest program 
poate fi pus în aplicare grație unei mai bune orientări a auditurilor individuale, raționalizării 
procedurilor și obținerii unor câștiguri de eficiență suplimentare. 

Per ansamblu, anticipăm pentru anul 2015 o creștere a proporției resurselor alocate auditurilor 
performanței, în conformitate cu recomandările formulate de Parlamentul European în raportul său 
din 2014 referitor la viitorul rol al Curții de Conturi Europene. 

Reformele pe care le întreprindem în acest moment vor contribui nu numai la îmbunătă țirea 
capacității noastre de a audita aspecte legate de performanță, ci și la ameliorarea capacității de a ne 
reprograma activitățile în cursul anului, dacă acest lucru se dovedește necesar ca răspuns la evoluții 
importante sau la noi priorități. 

Reformele includ măsuri legate de implementarea recomandărilor relevante adresate de Parlamentul 
European sau a recomandărilor formulate în evaluările colegiale ale Cur ții, în vederea consolidării în 
continuare a practicilor noastre în materie de audit al performanței. 

De exemplu, ne propunem să ne dezvoltăm expertiza în domeniul politicilor și capacitatea de a 
desfășura audituri ale performanței în special în domenii precum „uniunea bancară”, în legătură cu 
care Curții i-au fost încredințate noi responsabilități. 

În cele din urmă, în ceea ce privește cooperarea Curții cu instituțiile supreme de audit din statele 
membre, aș dori să subliniez două proiecte concrete prevăzute pentru 2015. 
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Primul dintre acestea vizează cartografierea noilor mecanisme în materie de audit și de asigurare a 
răspunderii de gestiune în domeniul supravegherii financiare a băncilor, pe baza unui sondaj pregătit 
de Curte. 

Al doilea proiect constă în cooperarea cu instituțiile supreme de audit din UE în vederea examinării 
mai multor acorduri naționale de parteneriat încheiate în temeiul Strategiei Europa 2020. Intenționăm 
să includem rezultatele obținute în raportul anual al Curții. 

Stimată doamnă președinte, 
Stimați membri ai Comisiei pentru control bugetar, 

Îmi exprim speranța că am reușit să vă prezint cât mai convingător modul în care Curtea își propune să 
asigure relevanța activităților sale prevăzute pentru 2015 în raport cu provocările majore cu care se 
confruntă UE și să asiste astfel Parlamentul European și celelalte instituții într-un moment atât de 
important pentru Uniunea Europeană. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată. 


