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Îmbunătățirea modului în care se răspunde de gestionarea 
politicilor UE necesită o cooperare mai strânsă între UE și statele 
membre, parlamente și auditori 
Analiza panoramică publicată astăzi de Curtea de Conturi Europeană invită Uniunea 
Europeană să amelioreze modul în care aceasta răspunde pentru gestiunea sa 
financiară în fața cetățenilor europeni. În opinia Curții, UE ar trebui să consolideze 
legăturile între și în rândul autorităților care gestionează finanțele publice, al 
parlamentelor și al autorităților publice de audit, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre. 

Domnul Kevin Cardiff, membrul Curții responsabil de raport, a declarat următoarele: „Nivelul 
încrederii în Uniunea Europeană a scăzut. În aceste condiții, trebuie să avem în vedere faptul că o 
parte a efortului de restabilire a încrederii cetățenilor, precum și de ameliorare a performanței 
generale a Uniunii depinde de nivelul răspunderii, într-un cadru democratic reprezentativ. 
Această analiză ar trebui să contribuie la stimularea dezbaterii în rândul factorilor de decizie, al 
parlamentarilor și al comunității de audit, la nivelul UE și la nivelul statelor membre, cu privire la 
modul în care mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune existente în prezent 
ar trebui dezvoltate în viitor.” 

În calitatea sa de gardian al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, Curtea a analizat 
mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune existente în prezent, cu scopul de 
a înțelege natura lacunelor, a suprapunerilor și a provocărilor care ar putea apărea la nivelul 
statelor membre și la nivelul UE. Această analiză conține o descriere a mecanismelor de bază în 
materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune care se aplică pentru numeroasele 
instituții și agenții ale UE. Analiza se axează pe acele organisme care fac obiectul unor 
reglementări speciale din cauza naturii funcțiilor lor sau a structurii lor juridice. De asemenea, ea 
pune accentul pe impactul produs de perioada de criză economică și financiară asupra 
mecanismelor de asigurare a răspunderii. 

http://www.eca.europa.eu/�
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În analiza sa panoramică, Curtea propune 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 îmbunătă țiri 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; și 6) luarea unor măsuri adecvate în scopul punerii în 
aplicare a recomandărilor de audit și al monitorizării acțiunilor întreprinse în urma acestor 
recomandări.  

În contextul crizei financiare și al evoluțiilor observate la nivelul integrării economice, bugetare și 
monetare a Uniunii, auditorul extern al UE pledează pentru o cooperare mai strânsă între Curtea 
de Conturi Europeană și parlamentele și auditorii din statele membre, cu scopul de a pune la 
dispoziția publicului o imagine de ansamblu mai completă și mai cuprinzătoare asupra modului în 
care resursele sunt utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor UE. Se pare că a sosit momentul unei 
regândiri a auditului și a asigurării răspunderii pentru gestiunea finanțelor publice în UE și această 
analiză pune în evidență diferitele lacune care există la nivelul auditului și al asigurării răspunderii 
de gestiune, precum și suprapunerile care afectează mecanismele existente și care trebuie să fie 
eliminate. 

Curtea urmărește să ofere un impuls dezbaterilor cu privire la aceste chestiuni cu ocazia 
conferinței pe care o va găzdui la mijlocul lunii octombrie și care va reuni parlamentari, factori de 
decizie, auditori și reprezentanți ai mediului academic. Curtea speră că temele abordate în 
analiza panoramică vor reprezenta o contribuție utilă pentru viitoarele decizii cu privire la 
mecanismele europene de guvernanță. 
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Note către editori: 

În sensul acestei analize, asigurarea răspunderii se referă mai ales la gradul de control 
democratic, în special la controlul exercitat de Parlamentul European la nivel european și de 
parlamentele naționale la nivelul statelor membre. Auditul finanțelor publice se referă la 
activitățile de audit financiar și al performanței desfășurate cu privire la politici și la fondurile 
publice alocate pentru acestea, în vederea sprijinirii unui proces mai amplu de asigurare a 
răspunderii. 

Analiza panoramică subliniază și complexitatea mecanismelor existente. Curtea a examinat, la 
nivelul UE, unele dintre aceste mecanisme instituite pentru diferite politici, instrumente sau 
entități și pentru resursele financiare publice aferente. Curtea a identificat șase domenii de 
activitate a Uniunii, a căror natură poate suscita unele provocări în ceea ce prive ște răspunderea 
pentru actul de gestiune și auditul: 

• Instrumentele bazate pe acorduri interguvernamentale, relația acestora cu anumite instituții 
ale UE, valoarea fondurilor publice gestionate, riscurile sistemice și legătura cu obiectivele 
UE; 

• O Uniune cu mai multe viteze, în cadrul căreia există subgrupuri de state membre care 
participă la diferite domenii de politici, ceea ce conduce adesea la mecanisme complexe în 
materie de guvernanță, de asigurare a răspunderii și de audit; 

• Parteneriatele cu alte entități (organizații internaționale, parteneriate private, state membre 
sau țări terțe) depind în mare măsură de sistemele proprii de care partenerii dispun în 
materie de audit și de asigurare a răspunderii, iar pentru acestea este nevoie de un tip diferit 
de evaluare; 

• Pentru anumite categorii de organisme ale UE, se aplică mecanisme diferite de audit și de 
asigurare a răspunderii, care pot depinde, de exemplu, de sursa veniturilor lor. Se ajunge 
astfel la o situație în care există diferite mecanisme contabile, de audit și de descărcare de 
gestiune, precum și niveluri disproporționate de control; 

• Există deficiențe ale proceselor din prima linie în materie de guvernanță, de audit și de 
asigurare a răspunderii de gestiune desfășurate de statele membre în legătură cu veniturile și 
cheltuielile UE (în special pentru cele care fac obiectul gestiunii partajate); 

• Combinațiile de instrumente – strategii, ținte, legi și reglementări, precum și instrumentele 
financiare și bugetare – necesită un sistem global de audit și de răspundere de gestiune care 
să evalueze toate aceste componente ale politicilor împreună, astfel încât să ofere o imagine 
de ansamblu asupra efectelor, a impacturilor și a rezultatelor. 

Concluziile formulate de Curte sugerează că sunt necesare discuții deschise în legătură cu aceste 
provocări, care ar putea fi abordate printr-o serie de măsuri, cum ar fi: 

• Un sistem de control bazat pe o cooperare sporită între UE și statele membre (control 
parlamentar și audit al finanțelor publice) pentru instrumentele interguvernamentale sau 
coordonate; 

• Instituirea unui set de mecanisme mai consecvent și mai cuprinzător la nivelul tuturor 
politicilor, al instrumentelor și al fondurilor UE gestionate de instituțiile și organismele UE. 
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Parlamentele și auditorii finanțelor publice ar trebui să fie în măsură să evalueze toate 
aspectele care țin de buna gestiune financiară legată de activități și de totalitatea finanțelor 
și a resurselor publice de care răspund; 

• Îmbunătățiri la nivelul răspunderii pentru gestiunea bugetului UE. Toate părțile implicate 
trebuie să amelioreze procesele de gestiune din prima linie, articularea obiectivelor, 
controalele și sistemele de raportare. Acest aspect privește mai ales statele membre, dată 
fiind răspunderea ce le revine în privința cheltuirii fondurilor UE (în special fondurile care fac 
obiectul gestiunii partajate); 

• Îmbunătățirea modului în care se răspunde în legătură cu rezultatele politicilor UE impune ca 
parlamentele să exercite un control cuprinzător, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. 
Acest lucru poate necesita un nivel de cooperare consolidată care nu este asigurat nici de 
arhitectura existentă în materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune la nivelul 
UE și nici de instrumentele europene bazate pe acorduri interguvernamentale; 

• Prevenirea duplicărilor costisitoare ale activităților de audit pentru politicile și fondurile UE 
înseamnă că ar trebui să fie explorate toate posibilitățile de evitare a duplicării activităților de 
audit, în primul rând prin asigurarea faptului că auditorii se pot baza în mod satisfăcător, la 
fiecare nivel, pe activitatea altor auditori. Curtea de Conturi Europeană și autoritățile de 
audit al finanțelor publice din statele membre ar trebui să își intensifice cooperarea pentru a 
realiza acest obiectiv. 

 


