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06Sinteză

I
Aceasta este prima „analiză panoramică” elaborată 
de Curtea de Conturi Europeană. Analizele panora‑
mice reprezintă un nou tip de publicații propus de 
Curte. Aceste analize abordează, pe baza cercetărilor și 
a experienței acumulate de Curte, o tematică vastă în 
legătură cu aspecte care țin în mod direct de sfera sa de 
competență. Prezenta analiză panoramică are ca obiect 
„mecanismele UE în materie de asigurare a răspunderii 
de gestiune și de audit al finanțelor publice”. O a doua 
analiză panoramică, consacrată „riscurilor pentru bugetul 
general al UE”, va fi publicată în următoarele luni.

II
Prezenta analiză panoramică pune în discuție mecanis‑
mele de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune 
din cadrul politicilor, al instrumentelor și al entităților 
Uniunii Europene (UE), ținând cont de resursele financiare 
publice de care acestea dispun, precum și de provocă‑
rile cărora trebuie să le facă față. În acest sens, noțiunea 
de „răspundere” privește mai ales controlul democratic 
(în special cel exercitat de Parlament) al politicilor și al 
activităților organismelor publice, în timp ce noțiunea de 
„audit al finanțelor publice” privește auditurile financiare 
și de performanță referitoare la politicile și la fondurile 
publice aferente acestora, precum și legătura acestora cu 
procesul de asigurare a răspunderii de gestiune.

III
Obiectivul prezentei analize panoramice este de a sensi‑
biliza cu privire la provocările existente la adresa mecanis‑
melor UE în materie de audit și de asigurare a răspunderii 
de gestiune, precum și de a stimula reflecția pe această 
temă. Prin urmare, analiza nu conține „recomandări de 
audit”, ci, mai degrabă, sugestii cu privire la aspectele care 
trebuie avute în vedere de factorii de decizie, de legiuitori 
și de comunitatea auditorilor de la nivel european.

IV
Documentul se compune din patru părți legate între ele. 
Partea I descrie modul în care se articulează asigurarea 
răspunderii de gestiune cu auditul finanțelor publice, 
identificând șase elemente‑cheie pentru un lanț solid în 
materie de audit și de asigurare a răspunderii de gesti‑
une. Partea a II‑a descrie șase domenii importante care 
se confruntă cu provocări în materie de asigurare a răs‑
punderii de gestiune și de audit al finanțelor publice la 
nivelul UE. Partea a III‑a tratează mecanismele de audit 
și de asigurare a răspunderii de gestiune aplicabile noilor 
instrumente europene și interguvernamentale, care s‑au 
dezvoltat rapid ca reacție la criza financiară. Ultima parte 
conține concluziile acestei analize.

V
Cele șase elemente necesare unui lanț solid în mate‑
rie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune 
sunt:

(i) o definiție clară a rolurilor și a responsabilităților;

(ii) asigurarea oferită de conducere în privința realiză‑
rii obiectivelor de politică (raportare financiară și 
raportare cu privire la performanță);

(iii) un control democratic exhaustiv;

(iv) existența unor circuite de feedback care să permită 
acțiuni corective/îmbunătățiri;

(v) un mandat ferm acordat în vederea unui audit 
extern independent pentru verificarea conturilor, 
a conformității și a performanței; și

(vi) punerea în aplicare a recomandărilor de audit și 
monitorizarea acțiunilor întreprinse în urma acestor 
recomandări. 

Aceste elemente descriu legătura dintre asigurarea răs‑
punderii de gestiune și rolul auditului finanțelor publice în 
sprijinirea acestui proces larg. Ele pot contribui la elabora‑
rea unui „model” pentru testarea în viitor a unor noi meca‑
nisme de audit și de a asigurare a răspunderii de gestiune.

VI
Cele șase domenii importante la nivelul UE care se 
confruntă cu provocări legate de asigurarea răspun‑
derii de gestiune sunt descrise în continuare:

(i) Acțiunile coordonate ale UE și ale statelor mem‑
bre îmbracă forma unor instrumente care fie intră 
în cadrul juridic al UE, fie au la bază acorduri inter‑
guvernamentale, fie sunt o combinație a acestora. 
Structurile de acest tip apar dintr‑o serie de motive, 
dar se pot sprijini pe un sistem fragmentat de con‑
trol parlamentar și de audit al finanțelor publice.

(ii) Fondurile UE gestionate în parteneriat cu terți, 
cum ar fi organizații internaționale, țări terțe și 
parteneri privați, nu pot fi supuse procesului de 
control democratic și de audit al UE în același mod 
și în aceeași măsură ca și cheltuielile directe de 
la bugetul UE. Sistemele de audit și de asigurare 
a răspunderii de gestiune instituite de parteneri 
trebuie să fie suficiente și fiabile pentru a compensa 
această diferență.
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(iii) Anumite politici sunt aplicate doar de un subgrup 
de state membre ale UE (Europa cu mai multe 
viteze). Zona euro oferă un exemplu de arhitectură 
politică și de acorduri de guvernare complexe, la 
care nu participă toate statele membre ale UE.

(iv) Cadrul instituțional al UE include un număr tot 
mai mare de organisme. Mecanismele de audit 
și de asigurare a răspunderii de gestiune care se 
aplică grupurilor de organisme ale UE variază, de 
exemplu, în funcție de sursele de venit. Diferențele 
existente la nivelul mecanismelor contabile, de 
audit și de descărcare de gestiune pot conduce la 
niveluri disproporționate de control, la lacune și la 
suprapuneri.

(v) Gestiunea bugetului UE din punct de vedere 
financiar și al performanței face obiectul unor nu‑
meroase dispoziții în materie de control parlamen‑
tar și de audit. Subzistă în continuare provocări în 
ceea ce privește raționalizarea proceselor din prima 
linie în materie de guvernanță, de audit și de asigu‑
rare a răspunderii de gestiune care se desfășoară la 
nivelul statelor membre – atât pentru venituri, cât 
și pentru cheltuieli, în special pentru cele din cadrul 
gestiunii partajate. Controalele de nivel primar din 
unele state membre rămân slabe și, în ciuda unor 
duplicări costisitoare ale activităților de audit, nu 
identifică și nu corectează erorile.

(vi) Realizările, impactul și rezultatele obținute în 
materie de politici se bazează pe instrumente 
nebugetare. Bugetul UE este numai una dintre 
componentele sistemului de resurse folosit pentru 
a contribui la rezultatele inițiativelor de politică ale 
UE (printre alte componente se numără finanțarea 
de la bugetele naționale ale statelor membre și 
atragerea de fonduri private). În plus, există posibi‑
litatea ca anumite politici să se întemeieze exclusiv 
pe instrumente legislative și de reglementare. Este 
necesar ca toate aceste componente ale politicilor 
să fie analizate împreună, cu ajutorul unui sistem 
de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune 
cuprinzător și orientat către rezultate.

VII
Reacția UE la criza financiară a accelerat crearea 
unor noi instrumente ale UE sau interguvernamentale 
însoțite de mecanisme specifice de audit și de asigurare 
a răspunderii de gestiune. Anumite instrumente de tip 
interguvernamental sunt finanțate direct de statele 
membre (BCE, BEI, MES, MUS) și, deși au o importanță 
mai mică pentru bugetul UE, ele necesită un control 
democratic și un audit public cuprinzător, la nivelul 
corespunzător din punctul de vedere al următoarelor 
aspecte: interconexiunea dintre aceste instrumente și 
rolul și funcțiile anumitor instituții și organisme ale UE, 
nivelul fondurilor publice gestionate de astfel de instru‑
mente supranaționale și legătura lor cu obiectivele UE și 
cu riscurile sistemice.

VIII
Printre concluziile generale privind modul de 
îmbunătățire a asigurării răspunderii de gestiune și 
a auditului finanțelor publice la nivelul UE se numără 
următoarele:

 — Un sistem de control bazat pe o cooperare spori‑
tă (control parlamentar și audit al finanțelor publice) 
ar putea fi necesar pentru instrumentele intergu‑
vernamentale sau coordonate între UE și statele 
membre.

 — Este necesară instituirea unui set de mecanisme 
mai consecvent și mai cuprinzător la nivelul tutu‑
ror politicilor, instrumentelor și fondurilor UE gestio‑
nate de instituțiile și organismele UE. Parlamentele și 
auditorii finanțelor publice ar trebui să fie în măsură 
să evalueze toate aspectele care țin de buna gesti‑
une financiară legată de activități și de totalitatea 
finanțelor și a resurselor publice de care răspund.

 — Existența unor sisteme mai bune de gestiune și 
de control în ceea ce privește activitățile și fon‑
durile UE reprezintă o condiție preliminară pentru 
transparență, bună guvernanță și asigurarea răspun‑
derii de gestiune. Pentru a îmbunătăți răspunderea 
legată de execuția bugetului UE, sunt necesare o mai 
bună legătură între obiective, controale pentru 
verificarea respectării normelor, o mai bună măsu‑
rare a efectelor și a rezultatelor și o îmbunătățire 
a sistemelor aferente de control intern și de rapor‑
tare. Acest aspect trebuie abordat de toate părțile 
implicate în gestionarea și controlul fondurilor UE, în 
special de statele membre, dată fiind răspunderea ce 
le revine în privința cheltuirii fondurilor UE (în special 
a celor aflate în gestiune partajată).
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 — Este necesar să se pună accentul asupra măsură‑
rii impactului și a rezultatelor politicilor UE acolo 
unde ele joacă un rol relativ mic în bugetul UE, însă 
fac obiectul unor importante dispoziții legislative sau 
de reglementare la nivelul UE. Prin urmare, asigu‑
rarea răspunderii de gestiune pentru politicile UE 
impune ca atât Parlamentul European, cât și parla‑
mentele naționale să desfășoare un control cuprin‑
zător al instrumentelor europene. Acest lucru poate 
necesita un nivel de cooperare consolidată, care nu 
este prevăzut 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.

 —  Reducerea duplicărilor costisitoare ale 
activităților de audit pentru politicile și fonduri‑
le UE impune explorarea tuturor posibilităților de 
evitare a unor astfel de duplicări, 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.

IX
Prezenta analiză definește o agendă pentru un potențial 
dialog și pentru elaborarea unor posibile soluții în viitor.
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01 
În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene (UE), Curtea de 
Conturi Europeană urmărește să contribuie la transparența guvernanței UE și la 
asigurarea răspunderii pentru actul de gestiune. Acest angajament stă la baza 
auditurilor periodice efectuate de Curte cu privire la veniturile și cheltuielile UE. 
În urma crizei financiare, este un moment oportun să se examineze mecanismele 
instituite de UE în materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune în 
vederea consolidării lor în viitor.

Scopul analizei panoramice

02 
Analizele panoramice sunt un nou tip de produs al Curții. Aceste analize abordea‑
ză o tematică vastă, pe baza cercetărilor și a experienței acumulate de Curte.

03 
Prezenta analiză panoramică este una dintre primele două de acest tip. Ea are ca 
obiect „mecanismele UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de 
audit al finanțelor publice”, în timp ce a doua este consacrată „riscurilor pentru 
bugetul general al UE”.

04 
Aceste analize constituie un instrument important de consultare și de dialog 
cu părțile interesate de activitatea Curții, precum și un material prețios pentru 
viitoarea activitate de audit a instituției. Ele dau Curții posibilitatea de a prezenta 
observații pe teme care nu sunt în mod necesar susceptibile de a fi auditate per 
se, dar care sunt totuși importante din perspectiva răspunderii pentru gestiunea 
finanțelor publice și a misiunii de audit a Curții.

05 
Prin evaluarea actualelor mecanisme ale UE în materie de audit și de asigurare 
a răspunderii pentru gestiunea finanțelor publice și prin identificarea provocă‑
rilor la care sunt expuse acestea, prezenta analiză urmărește să stimuleze în conti‑
nuare atenția acordată și dezbaterea pe marginea unui subiect de o importanță 
reală pentru legitimitatea democratică a sistemului instituțional al UE. Prin urma‑
re, analiza nu conține „recomandări de audit”, ci, mai degrabă, sugestii cu privire 
la aspectele care trebuie avute în vedere de factorii de decizie, de legiuitori și de 
comunitatea auditorilor de la nivel european.
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Structura raportului

06 
Prezentul raport cuprinde patru părți:

 ο Partea I descrie caracteristicile esențiale ale unui cadru de asigurare a răs‑
punderii de gestiune, rolul auditului finanțelor publice în creșterea gradului 
de asigurare a răspunderii și mecanismele de audit și de asigurare a răspun‑
derii de gestiune existente în prezent la nivelul UE.

 ο Partea a II‑a se referă la dezbaterea publică cu privire la consolidarea asigu‑
rării răspunderii de gestiune la nivelul UE și prezintă principalele provocări 
în materie de audit și de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor 
publice, astfel cum au fost identificate de Curte. Acestea includ asigurarea 
răspunderii de gestiune și auditul următoarelor elemente: măsurile inter‑
guvernamentale luate de statele membre ale UE, impactul politicii UE și 
rezultatele obținute, cooperarea cu partenerii externi, efectul de pârghie 
al finanțării private pentru a completa investițiile publice, noile entități sau 
responsabilități ale UE.

 ο Partea a III‑a descrie provocările apărute ca rezultat al crizei financiare și 
reacția UE până în prezent, în special în ceea ce privește asigurarea stabilității 
financiare, consolidarea supravegherii sectorului financiar și consolidarea 
supravegherii bugetare și economice.

 ο Partea a IV‑a prezintă în mod sintetic provocările și reflecțiile necesare  
pentru viitor.



11Partea I – Răspunderea  
de gestiune și auditul  
finanțelor publice
Răspunderea pentru gestiunea finanțelor publice

07 
Într‑un model general (a se vedea figura 1), asigurarea răspunderii de gestiune 
este descrisă ca fiind relația dintre niște „actori” și un „forum”, în care actorii 
informează forumul în legătură cu conduita și rezultatele lor. În plus, forumul 
este investit cu autoritatea de a emite judecăți asupra actorilor și de a le cere să 
întreprindă acțiuni corective dacă este necesar.

Asigurarea răspunderii de gestiune ca relație socială: dimensiunile‑cheie

Fi
gu

ra
 1

Actor Forum

Informații asupra
conduitei Dezbateri Emitere de judecăți

Consecințe
Informale

Formale

© Prof. Mark A. P. Bovens (a se vedea figura 1, „Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”, 
European Law Journal, vol. 13, nr. 4, iulie 2007, p. 454).

08 
Acest model ajută la evaluarea unor provocări importante privitoare la cadrele de 
asigurare a răspunderii în general:

 — Actorii din instituțiile publice se pot confrunta cu problema existenței 
a numeroase straturi și dimensiuni ale guvernanței, cu multiple forumuri de 
control al acțiunilor lor – „mulți ochi” care îi supraveghează.

 — Parlamentele și alte autorități cărora le revine responsabilitatea de a controla 
organismele publice se confruntă cu provocarea reprezentată de existența 
unor structuri executive cu multiple straturi și părți implicate, ceea ce face 
dificilă identificarea entității care trebuie să răspundă. Această situație este 
adesea descrisă ca o problemă a existenței „mai multor mâini”.

 — O altă provocare care se conturează este legată de conținutul căruia îi este 
aplicabilă răspunderea. Parlamentele au opțiunea de a pune accentul pe con‑
trolul asupra intrărilor – în special al intrărilor financiare – sau de a se concen‑
tra pe efecte și rezultate.

 — În fine, provocarea de a asigura răspunderea de gestiune se extinde dincolo 
de controlul parlamentar și statutar. Entitățile publice se confruntă cu provo‑
carea de a gestiona relațiile cu publicul larg, precum și cu angajații proprii, cu 
principalii clienți și cu alte părți interesate.
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1  ISSAI 12: The value and 
benefits of Supreme Audit 
Institutions – making 
a difference to the lives of 
citizens (Valoarea și avantajele 
instituțiilor supreme de 
audit – diferența pe care 
o aduc în viața cetățenilor), 
Intosai, martie 2013, preambul, 
punctul 2.

2  ISSAI 1: Declarația de la Lima.

3  ISSAI 12: The value and benefits 
of Supreme Audit Institutions – 
making a difference to the 
lives of citizens (Valoarea 
și avantajele instituțiilor 
supreme de audit – diferența 
pe care o aduc în viața 
cetățenilor), preambul, 
punctul 1; adoptat de Incosai 
XXI, 2013).

09 
Aceste aspecte și problemele conexe devin și mai complexe la nivelul UE. După 
cum se arată în părțile a II‑a și a III‑a de mai jos, în sistemele complexe din 
punct de vedere instituțional ale UE, apar provocări oriunde există neclaritate 
în definirea rolurilor, duplicare a funcțiilor sau lacune în materie de control și 
supraveghere.

10 
În preambulul unui recent standard internațional al instituțiilor supreme de audit 
(ISSAI) nr. 12, asigurarea răspunderii este descrisă astfel: „Într‑o democrație, sunt 
create structuri, iar reprezentanții aleși sunt mandatați să pună în aplicare voința 
cetățenilor și să acționeze în numele lor prin intermediul unor organisme legis‑
lative și executive. Unul dintre riscurile de care trebuie să se țină seama în cazul 
instituțiilor sectorului public într‑o democrație este acela că puterea și resursele 
pot fi gestionate sau utilizate în mod greșit, ceea ce conduce la erodarea în‑
crederii, putându‑se submina astfel esența sistemului democratic. Prin urmare, 
este esențial ca cetățenii unei țări să aibă posibilitatea de a‑și trage la răspun‑
dere reprezentanții. Reprezentanții aleși democratic pot fi trași la răspundere 
numai dacă, la rândul lor, pot trage la răspundere pe cei care le pun în aplicare 
deciziile”1.

Contribuția auditului finanțelor publice la asigurarea 
răspunderii de gestiune

11 
Instituțiile de audit al finanțelor publice sunt o componentă importantă a asigu‑
rării răspunderii de gestiune. Principalul lor obiectiv este de a asigura un control 
independent, eficace și credibil al modului de utilizare a resurselor publice2.

12 
Astfel, ISSAI 12 explică rolul auditului finanțelor publice din perspectiva asigurării 
răspunderii de gestiune în termenii următori: „Sectorul auditului finanțelor publi‑
ce, astfel cum este promovat de instituțiile supreme de audit, este un factor im‑
portant care poate să aducă o diferență în viața cetățenilor. Auditarea entităților 
guvernamentale și a celor din sectorul public de către instituțiile supreme de 
audit are un efect pozitiv asupra încrederii acordate de societate, deoarece le 
impune celor responsabili de resursele publice să se întrebe cât de bine utili‑
zează aceste resurse. O astfel de conștientizare stă la temelia unor valori sociale 
dezirabile și reprezintă baza unor mecanisme de responsabilizare care conduc, la 
rândul lor, la îmbunătățirea deciziilor. Odată publicate rezultatele auditurilor rea‑ 
lizate de instituțiile supreme de audit, cetățenii îi pot trage la răspundere pe cei 
responsabili de resursele publice. Astfel, instituțiile supreme de audit promovea‑
ză eficiența, responsabilitatea, eficacitatea și transparența administrației publice. 
O instituție supremă de audit independentă, eficace și credibilă reprezintă așadar 
o componentă esențială într‑un sistem democratic în care asigurarea răspunderii 
de gestiune, transparența și integritatea sunt elemente indispensabile ale unei 
democrații stabile”3.
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13 
Structura multistratificată a guvernanței UE necesită cooperare și coordonare 
între UE și statele membre, precum și între celelalte niveluri de guvernanță din 
cadrul statelor membre. De asemenea, ea necesită o cooperare și o coordonare 
similară între parlamente și auditorii finanțelor publice la toate nivelurile. Această 
cooperare ar trebui să conducă la un control exhaustiv al resurselor financiare 
publice și să includă asigurări privind exactitatea conturilor financiare, evaluarea 
conformității operațiunilor cu normele în vigoare și evaluarea performanței în 
ceea ce privește rezultatele obținute (economicitate, eficiență și eficacitate).

14 
Curtea a identificat șase elemente‑cheie ale auditului și ale asigurării răspunde‑
rii pentru finanțele publice (a se vedea tabelul 1). Fiecare dintre aceste elemente 
reprezintă o verigă dintr‑un lanț, existența unei deficiențe punctuale putând 
compromite eficacitatea globală.

Șase elemente‑cheie ale auditului și ale asigurării  
răspunderii pentru gestiunea finanțelor publice

Ta
be

lu
l 1

1. Roluri și responsabilități →
Roluri și responsabilități atribuite tuturor organismelor 
UE și altor organisme implicate în punerea în aplicare 
a politicilor și în gestionarea fondurilor.

2. Informare și raportare →
Cerințe aplicabile gestionarilor publici de a furniza 
informații și rapoarte suficiente, relevante, precise și în 
timp util cu privire la punerea în aplicare și la rezultate, în 
scopul asigurării răspunderii de gestiune.

3. Control democratic și audit → Mecanisme și oportunități de supraveghere și de control 
democratic al gestionarilor publici de către parlamente.

4. Consecințe și feedback → 
Mecanisme destinate să garanteze că rezultatele suprave-
gherii și ale controlului public sunt luate în considerare în 
procedurile legislative și de elaborare a bugetului.

5. Mandatul de audit public → 

Numirea de auditori externi independenți cu competențe 
în efectuarea unei game largi de audituri publice (audituri 
financiare, de conformitate și ale performanței), dreptul 
de acces la informațiile necesare și cerințe privind  
raportarea către parlamente și către public.

6. Rapoartele de audit și 
monitorizarea

→ Dispoziții privind monitorizarea și raportarea cu privire la 
rezultatele auditurilor finanțelor publice.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Răspunderea de gestiune și auditul pentru bugetul UE

15 
Cadrul de asigurare a răspunderii pentru gestiunea și controlul financiar al UE 
cuprinde trei niveluri‑cheie: Parlamentul European și Consiliul, care asigură con‑
trolul democratic; Comisia și alte organisme ale UE care au funcții executive; și 
Curtea de Conturi Europeană ca auditor al UE (a se vedea figura 2).

Cadrul de asigurare a răspunderii pentru gestiunea și controlul financiar al UE
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Rapoarte privind răspunderea

pentru actul de gestiune: transparență

Curtea de
Conturi Europeană

Audit Comisia Europeană și
administraţia statelor membre

Parlamentul European și
Consiliul (statele membre)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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16 
Controlul extern independent efectuat de Curtea de Conturi Europeană furnizea‑
ză o asigurare cu privire la:

 — fiabilitatea conturilor UE;

 — legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor subiacente din cadrul 
bugetului UE;

 — buna gestiune financiară a fondurilor UE în termeni de economicitate, 
eficiență și eficacitate.

17 
Auditul Curții este parte a unui lanț mai lung al mecanismelor de asigurare a răs‑
punderii în plan financiar în domeniul gestiunii partajate. Auditurile de la nivelul 
UE au ca obiect verificarea modului în care Comisia răspunde în fața Parlamen‑
tului. La rândul său, Comisia depinde de un sistem de gestiune și de audit la 
nivelul statelor membre. Utilizarea fondurilor UE de către statele membre face, de 
asemenea, obiectul unui control de către parlamentele naționale respective.

18 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede un mecanism 
specific de asigurare a răspunderii pentru execuția bugetului UE, care este cu‑
noscut ca procedura de „descărcare de gestiune”. Aceasta implică patru instituții 
principale ale UE: Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi 
Europeană (a se vedea figura 3).

Fi
gu

ra
 3 Procedura de descărcare de gestiune pentru bugetul UE

Articolul 319 TFUE

Comisia Europeană Curtea de Conturi Europeană Consiliul UE Parlamentul European

răspunde pentru
actul de gestiune

auditează consiliază acordă descărcarea 
de gestiune și recomandă

„Parlamentul European 
adoptă […] descărcarea 

Comisiei de execuția
bugetară.”

Articolul 319 TFUE

„Parlamentul European 
adoptă, la recomandarea 

Consiliului […]”

Articolul 318 TFUE Articolul 287 TFUE

„Curtea de Conturi 
veri�că totalitatea 

conturilor de venituri 
și cheltuieli ale 

Uniunii.”

„Comisia prezintă anual 
Parlamentului European și 

Consiliului conturile 
exercițiului încheiat […]”

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Răspunderea de gestiune în afara bugetului UE –  
controlul asupra entităților, instrumentelor, măsurilor 
de politică, punerii în aplicare și rezultatelor

19 
Răspunderea de gestiune nu se limitează la furnizarea unui raport privind modul 
de utilizare a banilor contribuabililor prin bugetul general al UE, ci include și un 
raport privind:

 — deciziile de politică luate și obiectivele fixate;

 — rezultatele și realizările politicilor UE;

 — utilizarea fondurilor din surse private sau internaționale care sunt mobilizate 
pentru punerea în aplicare a politicilor UE și măsura în care aceste proiecte 
sunt conforme cu strategiile UE; și

 — eficacitatea reacțiilor UE la riscurile sistemice cu care se confruntă interesele 
financiare ale Uniunii și ale statelor membre.

20 
Există o serie de canale prin care se poate concretiza răspunderea de gestiune 
în sens larg. Un canal este reprezentat de răspunderea democratică, și anume 
răspunderea Comisiei Europene în fața Consiliului – constituit din reprezentanți 
ai statelor membre la nivel ministerial, care răspund în fața parlamentelor lor 
naționale – și a Parlamentului European. Un al doilea canal îl reprezintă răspunde‑
rea în fața cetățenilor europeni. Pentru aleși, acest lucru înseamnă acceptarea ver‑
dictului dat de alegători prin intermediul alegerilor și al altor forme de participare 
democratică la opțiunile publice. Nu toate organismele publice sunt însă alese, 
dar, fie că sunt alese, fie că nu sunt, acestea rămân răspunzătoare pe întreaga 
perioadă dintre alegeri. O a treia formă de răspundere este respectarea statului 
de drept – răspunderea juridică, care este stabilită de instanțele judecătorești. O a 
patra formă de răspundere este răspunderea administrativă și financiară – prin‑
cipalul aspect asupra căruia se concentrează auditorii finanțelor publice, inclusiv 
Curtea de Conturi Europeană.

21 
Autoritățile politice și executive ale UE își asumă răspunderea politică pen‑
tru obiectivele fixate și pentru deciziile de politică luate. În general, auditorii 
finanțelor publice, inclusiv Curtea de Conturi Europeană, se abțin de la punerea în 
discuție a temeiniciei obiectivelor de politică stabilite în cadrul procesului politic 
al UE. De regulă, acestea sunt abordate de Curte doar într‑o măsură limitată, și 
anume atunci când îi este solicitat avizul în mod oficial de către una dintre cele‑
lalte instituții implicate în procesul legislativ al UE.
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22 
Unul dintre scopurile auditului finanțelor publice este să examineze efectele 
politicilor pe măsură ce acestea sunt puse în aplicare și să determine dacă aceste 
efecte corespund sau nu corespund obiectivelor declarate ale politicilor respec‑
tive. Cu toate acestea, evaluarea eficacității este adesea dificilă, iar dificultățile se 
pot amplifica atunci când obiectivele declarate sunt vagi sau chiar incoerente în 
raport cu intențiile reale ale politicilor.

23 
Prin urmare, este dificil să se traseze o linie de demarcație clară între punerea 
în aplicare a politicilor, asupra căreia se concentrează în mod legitim auditurile 
performanței, și temeinicia acelor politici, un subiect care ar trebui, în principiu, 
să nu fie inclus în sfera auditului. Este foarte dificil să se evalueze eficacitatea 
politicilor din perspectiva efectelor lor, fără să se ia în considerare măsura în care 
modul de concepere a politicilor respective explică rezultatele slabe. O serie de 
recomandări în acest sens se găsesc în rapoartele speciale ale Curții de Conturi 
Europene.

24 
Aspectele subliniate mai sus sunt discutate în detaliu în cele ce urmează. Intenția 
este aceea de a evidenția aspectele legate de mecanismele de audit și de asigura‑
re a răspunderii de gestiune în UE.
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Apel pentru o mai bună asigurare a răspunderii de 
gestiune în UE

25 
După mai mulți ani de criză financiară, reputația anumitor guverne și instituții 
a fost grav deteriorată. Calitatea guvernanței economiilor din UE, cu gradul lor 
atât de mare de interdependență, și rolul anumitor instituții ale UE au fost puse 
sub semnul întrebării și extinse în anumite circumstanțe. Încrederea publică în 
instituțiile și politicile UE a scăzut în această perioadă. Astfel, în toamna anului 
2007, 48 % din cetățeni aveau încredere în UE4, iar cinci ani mai târziu, în primăva‑
ra anului 2012, nivelul de încredere scăzuse la 31 %5.

26 
Curtea de Conturi Europeană și instituțiile supreme de audit din statele membre 
au subliniat importanța aplicării principiilor transparenței și asumării răspunde‑
rii într‑un mod coerent și consecvent pentru toate fondurile publice utilizate ca 
răspuns la criză6.

27 
Acest apel a fost lansat și de președinții Consiliului European, Comisiei, Eurogru‑
pului și Băncii Centrale Europene în concluziile Consiliului European din decem‑
brie 2012, ocazie cu care a fost prezentată o viziune pentru o veritabilă uniune 
economică și monetară bazată pe patru piloni. Primii trei piloni se referă la 
dezvoltarea unui cadru financiar, a unui cadru bugetar și a unui cadru economic 
la nivelul UE, iar cel de al patrulea recunoaște în mod special necesitatea de a se 
asigura legitimitatea democratică și de a se răspunde pentru actul de gestiune. 
Până în prezent, elemente ale celui de al patrulea pilon au fost abordate de la caz 
la caz pentru diferitele instrumente de politică propuse.

Partea a II‑a – Răspunderea 
de gestiune și auditul în cadrul UE: 
o veritabilă provocare

4  A se vedea Eurobarometru, 
edițiile din primăvara anului 
2007, respectiv primăvara 
anului 2012, Comisia 
Europeană, Direcția Generală 
Comunicare (http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/
eb/eb77/eb77_publ_en.pdf).

5 60 % dintre respondenții 
care au participat la sondajul 
Eurobarometru (primăvara 
anului 2012) au declarat că 
nu au încredere în UE (față 
de 31 % care au declarat că 
au încredere în UE). O ușoară 
ameliorare s‑a observat în 
sondajul efectuat în toamna 
anului 2012 (57 % neîncredere, 
față de 33 % încredere), dar, 
cu toate acestea, în 20 din cele 
27 de state membre ale UE, 
majoritatea cetățenilor  
UE continuau să nu aibă 
încredere în UE.

6  A se vedea declarația din 2013 
a Comitetului de contact al 
instituțiilor supreme de audit 
din UE intitulată „Importanța 
unor dispoziții adecvate 
privind auditul și răspunderea 
pentru actul de gestiune în 
cadrul uniunii economice și 
monetare și al guvernanței 
economice a UE” (www.
contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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Partea a II‑a – Răspunderea 
de gestiune și auditul în cadrul UE: 
o veritabilă provocare

Principalele provocări privind asigurarea răspunderii 
de gestiune și auditul în UE

28 
În exercițiul de reflecție cu privire la solicitarea de îmbunătățire a răspunderii de 
gestiune, Curtea de Conturi Europeană a identificat o serie de provocări specifice 
(a se vedea tabelul 2).

Șase domenii care se confruntă cu provocări privind răspunderea de gestiune și 
auditul

Ta
be

lu
l 2

Domenii Natura provocării Puncte

1. Acțiuni coordonate UE – state 
membre

→
Garantarea unor măsuri coordonate de control public și 
de audit la nivelul UE și la nivel național pentru acțiuni 
coordonate

30-42

2. Fonduri gestionate în  
parteneriat cu terți

→

Asigurarea răspunderii pentru fondurile gestionate în 
parteneriat cu terți (parteneri externi sau privați). Satis- 
facerea așteptărilor publicului și a altor părți interesate 
implicate în parteneriate în ceea ce privește transparența 
și asigurarea răspunderii de gestiune

43-65

3.
Arhitectură politică 
variabilă/O Uniune cu mai 
multe viteze

→
Asigurarea controlului democratic și a unui audit cuprinză-
tor al finanțelor publice pentru subseturi de state membre 
și pentru țări terțe participante în diferite domenii sau 
instrumente de politică

66-76

4. Configurația UE (instituții și 
organisme)

→ Asigurarea unui cadru de supraveghere și de audit eficient 
și eficace în toate instituțiile și organismele UE 77-114

5. Gestiunea financiară și 
a performanței

→ Îmbunătățirea nivelului de răspundere pentru calitatea glo-
bală a gestiunii financiare și a performanței din cadrul UE 115-139

6. Impactul și rezultatele 
politicii

→ Monitorizarea și evaluarea impactului și a rezultatelor 
politicii UE 140-149

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

29 
Secțiunile din partea a II‑a de mai jos examinează aceste aspecte în detaliu.
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1. O acțiune coordonată la nivelul UE și al statelor 
membre

30 
În majoritatea domeniilor de politică acoperite de tratatele UE, competențele 
sunt partajate între UE și statele sale membre. Astfel, diferite politici ale UE 
depind în mare parte de resursele bugetare ale statelor membre (bugetul UE 
reprezintă mai puțin de 1 % din PIB, în comparație cu 49 % din PIB‑ul UE cheltuit 
de guverne în 20137); atingerea obiectivelor generale ale tratatului, prin elabo‑
rarea de strategii și stabilirea de ținte (de exemplu, țintele cuprinse în Strategia 
Europa 2020), depinde în principal de acțiunile întreprinse de statele membre și 
finanțate de la bugetele lor naționale; noile dispozitive ale UE în materie de coor‑
donare economică și bugetară acoperă totalitatea cheltuielilor publice din cadrul 
UE, însă toate acțiunile întreprinse în acest domeniu sunt supuse unui sistem 
complex de cooperare. În astfel de cazuri, este necesară o acțiune coordonată la 
nivelul UE pentru a se atinge obiectivele comune.

31 
Acest lucru creează linii paralele de responsabilitate. Comisia răspunde în fața 
Parlamentului European și a Consiliului pentru măsurile de coordonare aflate sub 
responsabilitatea sa; ea poate fi auditată de către Curtea de Conturi Europeană8. 
Autoritățile naționale sunt responsabile în fața parlamentelor lor pentru acțiunile 
întreprinse în temeiul dreptului național, pentru utilizarea bugetelor naționale; 
ele pot fi auditate de instituțiile lor supreme de audit.

32 
Provocarea constă în faptul că responsabilitatea pentru majoritatea acțiunilor 
coordonate rămâne fragmentată. Responsabilitățile sunt împărțite între par‑
lamentele și autoritățile de audit din statele membre respective. În plus, UE se 
confruntă cu o provocare în ceea ce privește coordonarea auditului și a contro‑
lului parlamentar în cazul în care acțiunea politică este destinată unei abordări 
a riscurilor sistemice la nivel supranațional, dar intervenția are loc prin interme‑
diul politicii UE de coordonare între statele membre.

33 
O imagine de ansamblu completă asupra finanțelor publice și a politicilor co‑
ordonate între statele membre și UE presupune, de asemenea, coordonarea și 
cooperarea între toate instituțiile supreme de audit și toate parlamentele. Coor‑
donarea necesară este semnificativ mai cuprinzătoare decât cea legată de auditul 
bugetului UE.

7  Date Eurostat cu privire 
la cheltuielile totale ale 
administrației publice ca 
procent din PIB (http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/tgm/
table.do?tab=table&init=1&pl
ugin=1&language=en&pcode
=tec00023).

8  Indiferent de faptul că Comisia 
cheltuiește fondurile în mod 
indirect, prin intermediul 
statelor membre, sau în mod 
direct, aceste cheltuieli sunt 
supuse auditului Curții de 
Conturi Europene.
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Coordonarea Strategiei Europa 2020

34 
Strategia Europa 2020 conține numeroase exemple de acțiuni coordonate. După 
cum observă Comisia, succesul Strategiei Europa 2020 depinde în mod indisocia‑
bil de capacitatea statelor membre ale UE de a juca un rol în punerea în aplicare 
a reformelor necesare la nivel național, pentru a stimula creșterea în cadrul celor 
șapte inițiative emblematice9.

35 
Cadrul de guvernanță pentru Strategia Europa 202010 prevede că:

 — direcția politică intră în responsabilitatea Consiliului European;

 — Comisia propune strategia, monitorizează punerea în aplicare și elaborează 
rapoartele privind progresele înregistrate;

 — statele membre au obligația de a prezenta, în fiecare an, două rapoarte în 
care să explice măsurile luate pentru a pune în practică obiectivele naționale 
ale Strategiei Europa 2020. Ambele rapoarte trebuie să se integreze pe deplin 
în procedura bugetară națională și în semestrul european, creat pentru 
a îmbunătăți coordonarea politicilor în întreaga Uniune.

36 
Sistemul de guvernanță impune Parlamentului European să participe la dialogul 
de pregătire a deciziilor finale ale Consiliului și să încurajeze dezbaterea în cadrul 
și între parlamentele naționale. Cu toate acestea, strategia nu prevede în mod 
explicit ca vreunul dintre parlamente să supravegheze punerea sa în aplicare sau 
rezultatele obținute și nici nu prevede un audit coordonat al finanțelor publice 
între UE și statele membre.

Coordonarea bugetară și economică în cadrul semestrului 
european

37 
Semestrul european urmărește raționalizarea proceselor de coordonare econo‑
mică și bugetară de la nivel național și de la nivelul UE și presupune un calendar 
anual strict pentru colectarea, analizarea și evaluarea unei game largi de indi‑
catori economici. La punctele 174‑176 și în figura 7 din partea a III‑a a acestui 
document sunt prezentate detalii privind implicațiile acestui rol consolidat de 
coordonare la nivelul UE.

9  COM(2010) 2020 final din 
3 martie 2010 „Europa 2020 – 
O strategie europeană pentru 
o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii”, 
rezumat, p. 5 și 6, punctele 2 
și 7.

10  COM(2010) 2020 final, rezumat, 
p. 33 și 34, secțiunea 5.2.
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38 
Eficacitatea cadrului de supraveghere se bazează pe performanțele diferiților 
actori din cadrul procesului: Consiliul este responsabil pentru deciziile legate de 
coordonarea și de guvernanța economică, în vreme ce Comisia poartă responsa‑
bilitatea operațiunilor subiacente funcțiilor de coordonare și de supraveghere. 
În plus, toate regulamentele prevăd că informațiile trebuie să fie prezentate 
Parlamentului European pentru un dialog pe marginea diverselor constatări și 
recomandări.

Instrumente interguvernamentale

39 
În mod similar, unele măsuri adoptate ca răspuns la criza economică și financiară 
necesită, de asemenea, o acțiune coordonată din partea statelor membre, care 
este reglementată prin acorduri interguvernamentale sau prin tratate. Partea 
a III‑a a prezentului raport conține o analiză mai completă a implicațiilor în mate‑
rie de răspundere publică și de audit ale măsurilor luate de UE ca răspuns la criza 
economică și financiară.

40 
În comunicarea sa din 2012 intitulată „Proiect pentru o Uniune economică și mo‑
netară profundă și veritabilă”11, Comisia a identificat legitimitatea democratică ca 
reprezentând piatra de temelie pentru o veritabilă uniune economică și moneta‑
ră (UEM), care trebuie să se sprijine pe două principii de bază:

 — în primul rând, răspunderea ar trebui să fie asigurată la același nivel la care 
este luată decizia executivă respectivă, ținându‑se seama totodată, în mod 
corespunzător, de nivelul asupra căruia decizia are un impact;

 — în al doilea rând, în ceea ce privește dezvoltarea UEM și a integrării europe‑
ne în general, este necesar ca nivelul de legitimitate democratică să rămână 
întotdeauna proporțional cu gradul de transfer de suveranitate de la statele 
membre către UE.

41 
Referitor la cel de al doilea principiu, trebuie luată o decizie politică și juridică, 
în funcție de împrejurări, în legătură cu utilizarea sau nu a unor mecanisme 
interguvernamentale care depășesc domeniul de aplicare al mecanismelor de 
responsabilitate existente la nivelul UE. Cu toate acestea, recurgerea masivă la 
această opțiune ar putea genera anumite probleme legate de răspundere și de 
guvernanță, care, mai devreme sau mai târziu, ar trebui abordate.

42 
Comisia a recomandat ca viitoarele instrumente de guvernare a UEM să fie con‑
cepute în cadrul juridic și instituțional al UE, care prevede, printre altele, o funcție 
de supraveghere și de control din partea Parlamentului European.

11  COM(2012) 777 final/2 din 
30 noiembrie 2012.
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2. Fonduri gestionate în parteneriat cu terți

43 
În diferite domenii de politică, îndeplinirea obiectivelor UE impune ca instituțiile 
UE să lucreze în parteneriat cu terți: fie prin parteneriate externe (de exemplu, 
cu țări terțe sau cu organizații internaționale), fie prin parteneriate cu sectorul 
privat. În astfel de cazuri, răspunderea se bazează pe auditul extern, pe structura 
de guvernanță a organismelor din cadrul parteneriatului, precum și pe propriile 
mecanisme ale UE în materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune.

44 
Pentru a evita suprapunerile sau lacunele, partenerii ar trebui să se poată baza pe 
un sistem de audit unic. Aceasta presupune ca sistemele de raportare și de audit 
să fie suficiente și fiabile. Acest deziderat ar putea fi realizat prin intensificarea 
activităților de sensibilizare și prin verificarea sistemelor de audit intern și extern 
utilizate de parteneri. Următoarele secțiuni conțin exemple ale unor astfel de 
provocări.

Parteneriate externe

45 
UE a încheiat o serie de parteneriate cu autorități din țări terțe și/sau cu 
organizații internaționale (de exemplu, Organizația Națiunilor Unite sau Banca 
Mondială). Astfel de parteneriate se încheie adesea atunci când este necesar ca 
UE și statele sale membre să contribuie la abordarea unor provocări globale, cum 
ar fi realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU, acțiuni privind 
schimbările climatice sau lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în 
masă. Parteneriatele presupun fie punerea la dispoziție a unei finanțări din partea 
UE, fie acțiuni comune care implică organisme ale UE.
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46 
Comisia recunoaște că asigurarea transparenței și a răspunderii de gestiune în 
ceea ce privește acțiunile desfășurate cu parteneri poate fi o sarcină deosebit de 
dificilă12. Auditurile performanței derulate de Curte în legătură cu asistența UE 
acordată prin intermediul organizațiilor ONU au dus, de asemenea, la identifica‑
rea mai multor probleme (a se vedea caseta 1).

47 
În cazul în care decide să colaboreze cu parteneri și să se bazeze pe sistemele de 
raportare și de control ale acestora, UE ar trebui să promoveze și să asigure un 
nivel înalt de transparență și de răspundere.

48 
Sprijinul bugetar este utilizat de către UE pentru a oferi asistență unui număr 
de peste 70 de țări, prin intermediul unui transfer de fonduri planificat și ges‑
tionat prin sistemele naționale de gestiune a finanțelor publice. Atunci când 
acordă sprijin bugetar, Comisia trebuie să respecte condiții specifice și să demon‑
streze respectarea condițiilor generale de eligibilitate de către statele membre 
beneficiare.

49 
În cadrul acțiunilor cu mai mulți donatori, coordonate de Organizația 
Națiunilor Unite sau de Banca Mondială, se gestionează fonduri provenite de la 
donatori, care sunt puse în comun, fără a fi afectate unor utilizări specifice. În 
astfel de circumstanțe, Comisia se bazează pe sistemele de control financiar ale 
ONU13.

Ca
se

ta
 1 Monitorizare insuficientă a punerii în aplicare și a obținerii de rezultate  

de către ONU

În Raportul său special nr. 15/2009, Curtea a subliniat că:

 ο Deși Comisia verifică sistemele de gestiune financiară utilizate de partenerii săi ONU (prin metoda de ana‑
liză a celor patru piloni), Comisia depinde de rapoartele ONU pentru confirmarea funcționării în practică 
a sistemelor de control și a obținerii de rezultate. La momentul desfășurării auditului, Comisia nu reușise 
încă să obțină informații adecvate de la ONU în acest sens (sinteză, punctul IV).

 ο Colegiul de auditori externi al ONU nu furnizează Comisiei dovezi suficiente privind buna funcționare în 
practică a procedurilor de control financiar, iar Curtea s‑a confruntat cu provocări în cursul auditului pri‑
vind utilizarea fondurilor UE direcționate prin ONU (sinteză, punctul V).

12  A se vedea, de exemplu, 
SEC(2010) 409 final din 
1 aprilie 2010: Innovative 
Financing at a global level 
(Finanțare inovatoare la nivel 
mondial), p. 14, secțiunea 2.5, 
în contextul cooperării pentru 
o finanțare inovatoare, și 
COM(2011) 218 final din 
19 aprilie 2011: „Consolidarea 
răspunderii UE privind 
finanțarea pentru dezvoltare 
în vederea evaluării inter pares 
a asistenței oficiale pentru 
dezvoltare a UE”, p. 7 și 8, 
punctul 3.1.3, în contextul 
finanțării legate de schimbările 
climatice.

13  Plățile de la bugetul general 
efectuate în favoarea unor 
organizații internaționale 
în 2012 s‑au ridicat la suma de 
1,4 miliarde de euro, din care 
mai mult de jumătate a fost 
implementată în cadrul unor 
proiecte cu mai mulți donatori. 
Raportul anual al Curții 
referitor la exercițiul 2012, 
punctul 7.6, nota de subsol 3.
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50 
În raportul său anual referitor la exercițiul 2012, Curtea a identificat provocări în 
două domenii specifice: sprijinul bugetar și proiectele cu mai mulți donatori.

 — Pentru sprijinul bugetar, auditul efectuat de Curte cu privire la regularitate nu 
poate depăși etapa în care ajutorul este plătit țării partenere. Din acest mo‑
ment, responsabilitatea pentru astfel de fonduri depinde de mecanismele de 
audit și de asigurare a răspunderii de gestiune instituite de țara beneficiară14.

 — În ceea ce privește cheltuielile UE acordate în cadrul sprijinului bugetar, al 
acțiunilor cu mai mulți donatori și al instrumentelor de cooperare similare, 
sistemul complex de norme și proceduri (inclusiv cele privind licitațiile și 
atribuirea contractelor) face ca riscurile pentru regularitate să fie ridicate. Cu 
toate acestea, natura instrumentelor și condițiile de plată limitează măsura în 
care operațiunile sunt expuse erorilor, astfel cum sunt definite în auditul de 
regularitate al Curții15.

Atragerea de fonduri din sectorul privat

51 
O serie de activități ale UE implică o finanțare privată, fie directă, fie indirectă. 
Aceasta include activități de împrumut și de creditare ale organismelor UE, cum 
ar fi BEI, precum și recurgerea la bugetul UE pentru a mobiliza investițiile din sec‑
torul privat. Atragerea de fonduri private la cele ale UE tinde să crească. Strategia 
Europa 2020 subliniază că faptul de a investi în creștere va necesita mobilizarea 
finanțării private și că Europa trebuie, de asemenea, „să facă tot ceea ce îi stă în 
putință pentru a mobiliza mijloacele sale financiare și pentru a experimenta noi 
metode de combinare a finanțărilor publice și private și de creare a unor instru‑
mente inovatoare de finanțare a investițiilor necesare”16. Cadrul financiar multia‑
nual pentru perioada 2014‑2020 pune, la rândul său, un accent deosebit pe rolul 
sectorului privat în mobilizarea investițiilor și pe rolul instrumentelor financiare în 
consolidarea impactului potențial al bugetului UE17.

52 
În temeiul noului regulament financiar18, UE poate colabora cu sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate de tip public‑privat, cu scopul de a oferi alternative de 
sprijin financiar pentru activitățile Uniunii sau pentru realizarea ori punerea în 
aplicare a proiectelor sale. Printre provocările cu care se confruntă aceste instru‑
mente se numără necesitatea de a dispune de un nivel adecvat de transparență 
și de responsabilitate în ceea ce privește fondurile publice. În plus, este nevoie și 
de o măsurare a performanței unor astfel de instrumente în raport cu obiectivele 
avute în vedere de activitățile finanțate.

14  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctele 7.6‑7.8.

15  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctele 7.5‑7.6.

16  COM(2010) 2020 final, p. 26.

17  COM(2011) 500 final din 
28 iunie 2011, „Un buget 
pentru Europa 2020”, partea I, 
p. 9.

18  Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind 
normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și 
de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 
al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1) și 
Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. 1268/2012 
din 29 octombrie 2012 
privind normele de aplicare 
a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului privind normele 
financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii (JO L 362, 
31.12.2012, p. 1).
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53 
Fondurile UE utilizate în cadrul instrumentelor financiare și al parteneriatelor de 
tip public‑privat sunt auditate de Curtea de Conturi Europeană și controlate de 
Parlament în cadrul procesului general de descărcare de gestiune. Prin natura 
lor, aceste instrumente aduc însă cu sine provocări în materie de guvernanță, de 
audit și de control parlamentar, după cum se arată în secțiunile de mai jos.

54 
Instrumentele financiare pot îmbrăca forma unor instrumente de capitaluri 
proprii/capitaluri de risc sau a unor instrumente de creanță (de exemplu, îm‑
prumuturi, garanții sau partajarea riscurilor cu instituțiile financiare în vederea 
amplificării impactului potențial al finanțării UE), cu scopul de a contracara 
disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții suboptimale și de a obține un 
efect de pârghie pentru fondurile UE. Instrumentele financiare pot fi puse în apli‑
care în cadrul unei gestiuni centralizate (directă sau indirectă) și al unei gestiuni 
partajate cu statele membre (se vorbește în acest caz, în general, de instrumente 
de inginerie financiară).

55 
În ceea ce privește instrumentele financiare supuse unei gestiuni indirecte19, 
Comisia este responsabilă de stabilirea obiectivelor de politică și a orientărilor 
strategice pentru utilizarea fondurilor gestionate la nivel central. Ea participă, de 
asemenea, la structurile de guvernanță ale acestor instrumente și este responsa‑
bilă, în ultimă instanță, de utilizarea fondurilor UE.

56 
Comisia a identificat o serie de deficiențe în ceea ce privește mecanismele de 
audit și de răspundere de gestiune referitoare la instrumentele financiare utili‑
zate în cadrul financiar multianual anterior (pentru perioada 2007‑2013)20. Curtea 
a identificat, la rândul său, o serie de provocări, în special în ceea ce privește 
instrumentele de inginerie financiară aflate în gestiune partajată cu statele mem‑
bre (a se vedea caseta 2).

57 
Noile norme adoptate cu privire la instrumentele financiare21, care se aplică în 
contextul actualului cadru financiar multianual, au scopul de a asigura coerența 
normelor, a practicilor de gestionare, a controlului și a cerințelor de raportare 
pentru toate instrumentele financiare. În plus, Comisia este obligată să transmită 
anual un raport referitor la performanța tuturor instrumentelor financiare către 
Parlamentul European și Consiliu22.

19  În conformitate cu articolul 58 
alineatul (1) litera (c) și cu 
articolul 139 alineatul (4) 
din Regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general 
al Uniunii, Comisia poate 
încredința punerea în 
aplicare a instrumentelor 
financiare: „(ii) organizațiilor 
internaționale și agențiilor 
acestora; (iii) BEI și Fondului 
european de investiții; [...]
(v) organismelor de drept 
public; (vi) organismelor de 
drept privat cu o misiune de 
servicii publice, cu condiția 
ca acestea să ofere garanții 
financiare adecvate”. Aceste 
entități „pot încredința, 
la rândul lor și pe proprie 
răspundere, o parte din 
execuție intermediarilor 
financiari”.

20  Comisia Europeană (2011), „Un 
cadru pentru noua generație 
de instrumente financiare 
inovatoare – platformele 
de capital propriu și 
platformele de datorie ale UE”, 
COM(2011) 662 final.

21  Titlul VIII, articolele 139 și 140 
din Regulamentul financiar 
[Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012].

22  Articolul 140 alineatul (8) din 
Regulamentul financiar.
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Ca
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ta
 2 Exemple de deficiențe în cadrul lanțului actual existent în materie de asigurare 

a răspunderii de gestiune și de audit pentru instrumentele de inginerie financiară

Curtea a identificat următoarele deficiențe principale23:

 ο insuficiența dispozițiilor referitoare la efectul de pârghie și la reînnoirea fondurilor;

 ο posibilitatea de a angaja alocări excesive pentru instrumentele financiare;

 ο  posibilitatea de a recurge în mod nejustificat la un tratament preferențial al sectorului privat; și

 ο  lipsa de claritate a condițiilor de eligibilitate pentru capitalul circulant.

Aceste instrumente prezintă riscuri și ridică probleme, de exemplu în ceea ce privește răspunderea pentru 
utilizarea fondurilor UE, supravegherea acestora, proprietatea asupra instrumentelor și capacitatea Comisiei 
de a le gestiona.

Curtea a identificat, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește cadrul de reglementare.

23 Avizul nr. 7/2011.

58 
Pentru a respecta cerințele noului regulament financiar, Comisia a semnat acor‑
duri‑cadru financiare și administrative (FAFA) cu Banca Europeană de Investiții 
(BEI) și Fondul European de investiții (FEI), care prevăd raportarea operațională 
și financiară, precum și cerințe în materie de audit24 pentru instrumentele finan‑
ciare gestionate la nivel central care urmează să fie instituite pentru perioada 
2014‑2020 și să fie încredințate BEI și FEI.

59 
În ceea ce privește instrumentele financiare în cadrul gestiunii partajate, Re‑
gulamentul privind dispozițiile comune25 definește tipurile de instrumente și 
modurile de punere în aplicare, precum și cerințele de raportare, stabilind norme 
standardizate pentru instrumentele financiare, cu scopul de a asigura o raportare 
și o monitorizare coerentă a realizărilor în materie de politici la nivelul tuturor 
statelor membre.

60 
Este prea devreme pentru a spune dacă punerea în aplicare a acestor noi norme 
va fi suficientă pentru a remedia toate deficiențele.

24  FAFA prevede ca un auditor 
extern independent să 
furnizeze o asigurare cu 
privire la situațiile financiare 
pentru instrumente și să 
ateste că sistemele de control 
prevăzute pentru aceste 
instrumente funcționează 
în mod corespunzător și 
că operațiunile subiacente 
sunt conforme cu legile și 
reglementările în vigoare.

25  Titlul IV din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziții comune 
privind Fondul european 
de dezvoltare regională, 
Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și 
de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare 
a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320) 
(„Regulamentul privind 
dispozițiile comune”).
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61 
Parteneriatele de tip public‑privat reprezintă forme de cooperare între 
autoritățile publice și sectorul privat. Parteneriatele tradiționale sunt, în mod 
normal, înființate în statele membre pentru furnizarea de servicii publice sau 
realizarea de infrastructuri, de obicei în regim de drept privat. Acestea au ca scop 
promovarea eficienței serviciilor publice ca urmare a partajării riscurilor și a valo‑
rificării expertizei din sectorul privat.

62 
Parteneriatele de tip public‑privat sunt de mai multe categorii: categoria „con‑
struire – proprietate – exploatare” (build‑own‑operate – BOO), fără niciun transfer 
de active către sectorul public; categoria „cumpărare – construire – exploatare” 
(buy‑build‑operate – BBO), cu vânzarea activelor publice către un parteneriat în 
vederea îmbunătățirii prestărilor de servicii; categoria „construire – exploatare – 
transfer” (build‑operate‑transfer – BOT) implicând construirea, exploatarea și tran‑
sferul după o anumită perioadă; categoria „concepere – construire – finanțare – 
exploatare” (design‑build‑finance‑operate – DBFO), similară cu categoria BOT.

63 
La nivelul UE, parteneriatele de tip public‑privat sunt înființate fie pentru gestio‑
narea anumitor fonduri UE (cum ar fi întreprinderile comune înființate în prin‑
cipal pentru cercetare), fie sunt ele însele beneficiari ai fondurilor UE. Astfel de 
parteneriate reprezintă, în esență, o formă de achiziție publică reglementată de 
normele UE privind achizițiile publice. Aceste parteneriate trebuie să fie compa‑
tibile cu normele UE în ceea ce privește funcționarea pieței interne, cu Pactul de 
stabilitate și de creștere, cu legislația Uniunii privind achizițiile publice și concesi‑
unile și cu normele în materie de concurență.

64 
Instrumentele combinate combină diferitele tipuri de asistență pentru acțiuni 
externe, inclusiv subvențiile pentru dobândă, asistența tehnică, subvențiile 
directe, garantarea împrumuturilor și pachete financiare pentru costuri și pen‑
tru capitalul de risc. În principal, instrumentele combinate sunt puse în aplicare 
prin intermediul BEI. Parlamentul a solicitat Comisiei și BEI în repetate rânduri 
informații mai multe și de mai bună calitate în ceea ce privește FED (a se vedea 
punctul 107).

65 
Obligația de a răspunde de gestiune, atât în cazul parteneriatelor de tip pu‑
blic‑privat, cât și al instrumentelor combinate, depinde de mecanismele aplica‑
bile intermediarilor însărcinați cu gestionarea acestor instrumente, precum și de 
dispozițiile prevăzute pentru fiecare instrument în parte. Problemele legate de 
răspunderea de gestiune și de audit pentru intermediari precum BEI și FEI sunt 
analizate în cele ce urmează (a se vedea punctele 103‑110), în timp ce asigurarea 
răspunderii de gestiune la nivelul instrumentului ar necesita o analiză de la caz la 
caz.
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3. O Uniune cu mai multe viteze și o arhitectură 
politică variabilă

66 
Consolidarea integrării în sânul UE și în contextul economic și politic european 
extins continuă să se dezvolte sub diferite forme, însă nu toate statele mem‑
bre sunt în măsură sau doresc să avanseze în același ritm. Prin urmare, anumite 
inițiative au loc cu implicarea numai a unora dintre statele membre și/sau a unor 
țări terțe participante. Această situație este definită ca fiind „Europa cu mai multe 
viteze” (a se vedea figura 4).

67 
Zona euro este un exemplu important: un subgrup de state membre care adoptă 
un acord politic specific înaintea celorlalte state membre sau separat de acestea, 
ceea ce duce la o arhitectură politică complexă, la crearea unor mecanisme de 
guvernanță și la emergența unor aspecte legate de controlul parlamentar și de 
audit.

O Uniune cu mai multe viteze și cooperarea cu țări terțe

Fi
gu

ra
 4

Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

Uniunea vamală a UE (32)

Uniunea Europeană (28)

Spațiul Economic European (31)

Spațiul Schengen (26)

Irlanda,
Cipru

Elveția

Turcia,

Vatican Acordul Monetar
European (4)

Zona euro (18)

Republica Cehă,
Danemarca, Lituania, 
Ungaria, Polonia, Suedia

Belgia, Germania, Estonia, Grecia, 
Spania, Franța, Italia, Letonia, 
Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Austria, Portugalia, Slovenia, 
Slovacia și Finlanda 

Andorra, Monaco,
San Marino

Bulgaria,
Croația,
România,
Regatul Unit

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Niveluri diferite de integrare între statele membre în diferite 
domenii de politică

68 
Odată cu aderarea la UE a unui număr mai mare de state, este din ce în ce mai 
dificil să se ajungă la o poziție unanimă cu privire la diferitele inițiative de poli‑
tică, devenind, prin urmare, mult mai probabil ca unele dintre state să avanseze 
într‑un ritm diferit față de celelalte. Multiplicarea subgrupurilor poate rezulta din 
următoarele elemente:

 — Opțiunile de participare/neparticipare și derogările: se lasă statului mem‑
bru opțiunea de a pune în aplicare sau nu anumite politici ale UE26.

 — Cooperare consolidată: un număr de state poate conveni să coopereze 
în chestiuni politice specifice (de exemplu, brevetul UE27, legea aplicabilă 
divorțului28 sau taxa propusă pe tranzacțiile financiare29).

 — Tratatele aferente: au fost semnate mai multe tratate în afara cadrului juridic 
al UE de către diferite subgrupuri de state membre. Astfel, Tratatul Schengen 
a fost convenit în acest mod în 1985, chiar dacă, ulterior, el a fost încorporat 
în legislația UE prin Tratatul de la Amsterdam. Alte exemple sunt Mecanismul 
european de stabilitate, Convenția de la Prüm, pactul bugetar și Curtea Unică 
în materie de Brevete.

 — Verificarea și suspendarea: pe baza unor valori de referință pentru adopta‑
rea anumitor condiții sau criterii ale UE. Mecanismul de cooperare și verificare 
(MCV) este o măsură de salvgardare care poate fi invocată de către Comisie 
atunci când un nou stat membru nu a pus în aplicare angajamentele asumate 
în cadrul negocierilor de aderare în materie de libertate, securitate și justiție 
sau în ceea ce privește politica pieței interne.

 — Metoda deschisă de cooperare: o modalitate de guvernanță a UE care se 
bazează pe cooperarea voluntară dintre statele membre și utilizează instru‑
mente juridice neobligatorii, cum ar fi orientările și indicatorii, evaluările com‑
parative și schimburile de bune practici (un exemplu în acest sens îl reprezin‑
tă Pactul Euro Plus).

69 
După cum reiese din figura 4, există, de asemenea, anumite politici la care 
participă diferite subgrupuri de țări terțe. A fost creată o arhitectură complexă 
de politici și de guvernanță într‑un mediu cu mai multe viteze, în care inițiativele 
dintr‑un anumit număr de domenii de politică nu se aplică decât unui subgrup 
de state membre ale UE. Acest lucru aduce cu sine crearea de mecanisme la fel de 
complexe în materie de audit și de răspundere de gestiune.

26  În prezent, există cinci state 
membre care au optat pentru 
neparticiparea la anumite 
politici: Danemarca (patru 
opțiuni de neparticipare), 
Irlanda (două), Polonia (una), 
Suedia (una, existentă însă 
doar de facto) și Regatul Unit 
(patru).

27  Regulamentul (UE) 
nr. 1257/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2012 de punere 
în aplicare a unei cooperări 
consolidate în domeniul creării 
unei protecții unitare prin 
brevet (JO L 361, 31.12.2012, 
p. 1), cu modificările ulterioare.

28  Regulamentul (UE) 
nr. 1259/2010 al Consiliului din 
20 decembrie 2010 de punere 
în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în 
domeniul legii aplicabile 
divorțului și separării de corp 
(JO L 343, 29.12.2010, p. 10), 
cunoscut și ca Regulamentul 
Roma III.

29  Rezoluția legislativă 
a Parlamentului European din 
12 decembrie 2012 referitoare 
la propunerea de decizie 
a Consiliului de autorizare 
a unei cooperări consolidate 
în domeniul creării unei taxe 
pe tranzacțiile financiare 
[COM(2012) 631 –  
C7‑0396/2012 –  
2012/0298 (APP)].
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Euro, guvernanța bugetară și controlul democratic

70 
Zona euro este un subgrup de state membre care au adoptat moneda euro ca 
monedă națională. Existența sa are, în mod indubitabil, implicațiile cele mai pro‑
funde pentru UE. Diferitele subgrupuri de state membre nu numai că participă la 
diferite pacte sau se supun unor reglementări diferite (a se vedea punctul 172), ci, 
mai mult, unele dintre aceste măsuri se bazează pe acorduri interguvernamentale 
între statele membre și nu pe legislația UE.

71 
Pentru aceste măsuri și instrumente care se bazează pe Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, rolul Parlamentului European a fost consolidat în 
ceea ce privește procesul legislativ, dar rămâne slab în ceea ce privește responsa‑
bilitatea pentru deciziile luate de Consiliu. În plus, acțiunile întreprinse în temeiul 
instrumentelor interguvernamentale, cum ar fi Pactul bugetar, au loc în totalitate 
în afara sistemului instituțional și procedural de control și echilibru al puterilor 
existent în UE.

72 
Deciziile luate pentru a proteja moneda euro au implicații profunde în materie de 
asumare democratică a răspunderii pentru politica bugetară. Comisiei, Consiliului 
și Parlamentului European le revin competențe importante, dar cele mai multe 
măsuri de urgență au fost hotărâte de către miniștrii de finanțe din zona euro, 
așa‑numitul „Eurogrup”. Eurogrupul, ca platformă de cooperare între guvernele 
din zona euro, a putut funcționa fără să existe un nivel paralel de control demo‑
cratic coordonat între Parlamentul European și parlamentele naționale, pentru 
a controla, a interveni și a oferi legitimitatea necesară pentru deciziile luate și 
pentru acțiunile întreprinse.

73 
Miniștrii afacerilor externe din 11 state membre au înaintat propunerea potrivit 
căreia controlul democratic asupra politicii din zona euro să nu fie exercitat de 
către Parlamentul European în ansamblul său, ci doar de deputații din Parlamen‑
tul European aparținând țărilor din zona euro30.

30  Miniștrii de externe din Belgia, 
Danemarca, Germania, Spania, 
Franța, Italia, Luxemburg, 
Țările de Jos, Austria, Polonia 
și Portugalia. Raportul final al 
Grupului de reflecție asupra 
viitorului Uniunii („raportul 
Westerwelle”), 2012.
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74 
Cu toate acestea, euro este moneda UE și nu moneda zonei euro (articolul 3 TUE), 
iar Parlamentul European este parlamentul Uniunii Europene (articolul 14 TUE). În 
versiunea sa actuală, tratatul prevede că statele membre ale UE sunt reprezentate 
în cadrul Consiliului de Miniștri. Deputații din Parlamentul European nu reprezin‑
tă statele membre din care provin, ci sunt „reprezentanți ai cetățenilor Uniunii” 
(articolul 14 TUE).

75 
Aceste dispoziții au condus Parlamentul European31 și Comisia32 la concluzia 
că, întrucât Parlamentul European este parlamentul Uniunii și deci responsabil 
pentru moneda euro, el este cel obligat să furnizeze legitimitatea democratică 
necesară pentru deciziile UE.

76 
Faptul că s‑a ajuns la această dezbatere arată legătura dintre mecanismele de 
responsabilitate democratică și legitimitatea democratică percepută. Abordarea 
care pleacă de la o Europă cu mai multe viteze, în special în domeniile de politică 
de cea mai mare importanță, poate avea consecințe pe termen lung în ceea ce 
privește asigurarea răspunderii.

31  Parlamentul European, 
raportul Thyssen, 2012.

32  COM(2012) 777 final, p. 38.
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4. Mecanismele de asigurare a răspunderii de gestiune în 
cazul instituțiilor și organismelor UE

77 
Cadrul instituțional al UE cuprinde șapte instituții, două organe consultative, Ser‑
viciul European de Acțiune Externă (SEAE), care este considerat o instituție în sen‑
sul Regulamentului financiar, Banca Europeană de Investiții, 41 de agenții33, opt 
întreprinderi comune și alte entități34 înființate prin tratatele UE și prin legislația 
secundară. Aceste organisme îndeplinesc o serie de sarcini legate de realizarea 
obiectivelor UE, adesea în coordonare cu organisme din statele membre. Majo‑
ritatea organismelor UE sunt finanțate integral de la bugetul UE, însă nu toate. 
În funcție de sursa de finanțare, mecanismele aplicabile în materie de audit și de 
asigurare a răspunderii de gestiune pot varia.

Procedura de descărcare de gestiune pentru instituțiile UE și 
alte organisme europene

78 
Comisia, majoritatea celorlalte instituții ale UE și o serie de organisme europene 
sunt supuse procedurii de descărcare de gestiune (a se vedea punctul 18). Unele 
organisme ale UE, care nu intră sub incidența procedurii de descărcare de gestiu‑
ne, pot face totuși obiectul altor forme de control de către Parlamentul European. 
O serie de organisme europene sunt responsabile din punct de vedere financiar 
în primul rând față de consiliile lor de administrație.

79 
Comisiei îi revine responsabilitatea generală pentru execuția bugetului UE, ea tre‑
buind să obțină descărcarea de gestiune din partea Parlamentului European pen‑
tru acest buget. Cu toate acestea, o serie de alte instituții și organisme utilizează 
părți din bugetul UE sub autoritate proprie, dispunând, în unele cazuri, de surse 
de finanțare care nu au legătură cu bugetul UE. În vederea asigurării răspunderii 
de gestiune în cazul acestora, Parlamentul European emite decizii individuale de 
descărcare de gestiune.

33  A se vedea anexa, care 
cuprinde o listă de 40 de 
agenții (33 de agenții 
descentralizate, șase agenții 
executive și Agenția Euratom). 
La acestea se adaugă 
mecanismul unic de rezoluție, 
care este în curs de a deveni 
un organism al Uniunii și care 
va gestiona fondul unic de 
rezoluție.

34  Ombudsmanul European, 
Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și agențiile 
din domeniul apărării aflate 
sub autoritatea Consiliului.
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Ca
se

ta
 3 Articolul 94 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Dispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru 
execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune:

 ο a președintelui Parlamentului European pentru execuția bugetului Parlamentului European;

 ο a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar 
fi Consiliul (în calitatea sa de executiv), Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor;

 ο a Comisiei pentru execuția bugetului Fondului european de dezvoltare;

 ο  a organelor responsabile cu execuția bugetului entităților independente din punct de vedere juridic care 
efectuează misiuni ale Uniunii, în măsura în care activitățile acestora se desfășoară în conformitate cu 
dispozițiile statutare care impun descărcarea de gestiune din partea Parlamentului European.

80 
Regulamentul de procedură al Parlamentului prevede că această descărcare 
individuală de gestiune respectă aceeași procedură ca descărcarea de gestiune 
pentru bugetul general (a se vedea caseta 3).

81 
Consiliul joacă un rol important în procesul de descărcare de gestiune, în special 
prin formularea de recomandări adresate Parlamentului cu privire la descărcarea 
anuală de gestiune (articolul 319 TFUE). Cu toate acestea, deși este finanțat din 
bugetul UE, Consiliul nu participă la dezbaterile Parlamentului privind descărca‑
rea de gestiune a Consiliului însuși. În fapt, nu există un proces separat de asigu‑
rare a răspunderii de gestiune și a controlului public în cazul cheltuielilor proprii 
ale Consiliului.
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Domeniul de aplicare al procedurii de descărcare de gestiune

Ta
be

lu
l 3

Grup de entități Instituție/organism Sursă de finanțare Procedura de descărcare de 
gestiune

Instituțiile UE

Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea 
de Justiție, Curtea de Conturi Bugetul UE Descărcare de gestiune de către PE1

Consiliul European și Consiliul2 Bugetul UE sui generis3

Banca Centrală Europeană Băncile centrale naționale Consiliul guvernatorilor

Alte organisme, oficii sau 
agenții înființate de UE

Organe consultative (CESE și CoR) Bugetul UE Descărcare de gestiune de către PE

Agenții (finanțate de la buget) Bugetul UE Descărcare de gestiune de către PE4

Alte organisme5 Bugetul UE Descărcare de gestiune de către PE

Întreprinderi comune Contribuție de la bugetul 
UE Descărcare de gestiune de către PE

Serviciul European de Acțiune Externă Bugetul UE Descărcare de gestiune de către PE

Agenții (autofinanțate) Autofinanțare Descărcare de gestiune de către 
consiliul de conducere

Agenții (din domeniul apărării, aflate sub  
autoritatea Consiliului)

Contribuțiile statelor 
membre

Descărcare de gestiune de către 
consiliul de conducere

BEI Capitalizare de către statele 
membre6

Descărcare de gestiune de către 
consiliul de conducere

1 A se vedea punctele 78‑80.
2 La 1 decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul European a devenit una dintre cele șapte instituții ale 

Uniunii. Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură prevede că Consiliul European și președintele acestuia sunt asistați de 
Secretariatul General al Consiliului, sub autoritatea secretarului general al acestuia.

3 A se vedea punctul 81.
4 Cele șase agenții „executive” nu fac obiectul unei descărcări individuale de gestiune, ci sunt incluse în decizia generală de descărcare de gestiune 

a Comisiei.
5 Printre acestea se numără Ombudsmanul European și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

6 Capitalizarea este făcută de statele membre (a se vedea punctul 105), iar finanțarea provine din activitățile proprii.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

82 
Există o serie de excepții de la procedura obișnuită de descărcare de gestiune, în 
special atunci când fondurile publice provin din alte surse decât bugetul UE (a se 
vedea tabelul 3).
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Instituțiile și organismele UE care nu fac obiectul procedurii 
de descărcare de gestiune de către Parlament

83 
O serie de instituții și organisme ale Uniunii Europene nu sunt finanțate direct din 
bugetul UE:

 — capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) este subscris de către băncile centrale 
naționale, BCE deținând un flux de venituri generat de funcția sa monetară 
în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Conturile sale sunt 
auditate de către un auditor independent, BCE fiind, de asemenea, auditată de 
Curtea de Conturi Europeană în ceea ce privește eficiența administrării sale și 
mecanismul unic de supraveghere (MUS) (a se vedea punctele 87, 88 și 96);

 — Banca Europeană de Investiții se autofinanțează și este auditată de către un 
auditor independent (a se vedea punctul 108).

84 
În ceea ce privește agențiile UE, trei dintre ele (OAPI, OCSP35 și CdT) sunt finanțate 
din surse proprii și sunt auditate de Curtea de Conturi Europeană. Trei agenții din 
domeniul apărării (AEA, ISSUE și CSUE)36, care se află sub autoritatea Consiliului, 
sunt finanțate din contribuțiile statelor membre și sunt auditate de auditori ex‑
terni independenți. Autoritatea care acordă descărcarea de gestiune este consi‑
liul de conducere al organismului respectiv. Întrucât aceste organisme nu sunt 
finanțate de la bugetul UE, ele nu depind de procedura de descărcare de gesti‑
une de către Parlamentul European. Cu toate acestea, deși sursa lor de venituri 
nu este bugetul UE, veniturile acestor entități rezultă din exercitarea autorității 
publice la nivelul UE, iar modul de utilizare a resurselor are același caracter public 
ca în cazul altor fonduri europene. Nu există, prin urmare, niciun motiv întemeiat 
pentru această diferență de tratament.

85 
Prin comparație, noua legislație de instituire a mecanismului unic de rezoluție 
(MUR) ca organ al UE dispune auditarea acestuia de către Curtea de Conturi Euro‑
peană, în temeiul articolului 287 alineatul (1) TFUE. Potrivit acestui articol, Curtea 
este competentă să verifice conturile, legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și chestiunile legate de buna gestiune financiară (inclusiv sub 
aspectul economicității, al eficienței și al eficacității), deși MUR nu este finanțat 
din bugetul general al UE. Conform reglementărilor, Curtea de Conturi Europea‑
nă trebuie de asemenea să prezinte rapoarte privind fondul unic de rezoluție 
aferent, datoriile contingente care ar putea apărea atât pentru MUR, cât și pentru 
Comisie, precum și orice alte chestiuni care ar trebui abordate la solicitarea Parla‑
mentului European și a Consiliului.

35  Oficiul pentru Armonizare 
în cadrul Pieței Interne 
[Regulamentul (CE) nr. 40/94 al 
Consiliului (JO L 11, 14.1.1994, 
p. 1)] și Oficiul Comunitar 
pentru Soiuri de Plante 
[Regulamentul (CE) nr. 2100/94 
al Consiliului (JO L 227, 
1.9.1994, p. 1)].

36  Agenția Europeană de Apărare 
(AEA), Institutul pentru Studii 
de Securitate al Uniunii 
Europene (ISSUE) și Centrul 
Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE).
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86 
În mod similar, deși FED nu este finanțat din bugetul UE, Curtea de Conturi Eu‑
ropeană este abilitată să auditeze cheltuielile și rezultatele obținute în ceea ce 
privește proiectele și sprijinul bugetar, Parlamentul European având competența 
de a acorda descărcarea de gestiune pentru cheltuielile FED gestionate de către 
Comisie. Un regim diferit se aplică fondurilor FED gestionate de BEI în contextul 
facilității de investiții, care reprezintă 1 500 de milioane de euro (10 %) din cel de 
Al zecelea FED. În avizul său privind Regulamentul financiar aplicabil FED, Curtea  
de Conturi Europeană a declarat că regretă faptul că legiuitorii (Consiliul și Par‑
lamentul) au exclus această facilitate din sfera descărcării de gestiune pe care 
o acordă Parlamentul. Facilitatea este gestionată în numele Uniunii Europene, 
care își asumă riscul pentru aceasta. Prin urmare, această excludere a creat o lacu‑
nă sub aspectul răspunderii de gestiune.

Banca Centrală Europeană – asigurarea răspunderii de 
gestiune și auditul

87 
În conformitate cu articolele 130 și 282 TFUE, BCE și băncile centrale naționale ale 
țărilor din zona euro sunt independente față de celelalte instituții ale UE și față de 
guvernele statelor membre. Această situație are consecințe importante în ceea ce 
privește mecanismele de audit al finanțelor publice și de asigurare a răspunderii 
de gestiune în ceea ce privește diferitele funcții ale BCE.

88 
Articolul 127 TFUE și Protocolul nr. 4 stabilesc obiectivele și misiunile BCE. Obiec‑
tivul principal îl reprezintă „menținerea stabilității prețurilor”, obiectivul secundar 
constând în a susține „politicile economice generale din Uniune cu scopul de 
a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană”. Mai recent, BCE a devenit responsabilă pentru me‑
canismul unic de supraveghere, în temeiul prevederilor aceluiași articol 127 TFUE, 
conform căruia Consiliul „poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni 
specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de 
credit și a altor instituții financiare”.

89 
BCE este condusă de Consiliul guvernatorilor și de Comitetul executiv. 
Președintele BCE trebuie să prezinte anual Comisiei, Consiliului și Parlamentului 
un raport privind activitatea SEBC și politica monetară din anul precedent și din 
anul în curs, existând posibilitatea organizării unei dezbateri pe aceste teme. La 
cererea Parlamentului European sau a BCE, președintele BCE poate fi audiat  
de comisiile competente ale Parlamentului European cu privire la chestiuni 
specifice37.

37  Articolul 284 alineatul (3) 
TFUE.
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90 
Banca Centrală Europeană nu este finanțată din bugetul general al UE, iar pro‑
tocolul nu prevede o procedură de descărcare de gestiune acordată de către 
Parlament pentru execuția bugetară. Statutul BCE impune auditarea conturilor 
sale de către auditori externi independenți, desemnați la recomandarea Consiliu‑
lui guvernatorilor și agreați de Consiliu38. Curtea de Conturi Europeană procedea‑
ză la „examinarea eficienței administrării BCE” în temeiul acelorași prevederi ale 
Protocolului nr. 4 la TFUE39.

91 
Există numeroase studii și dezbateri cu privire la gradul în care băncile centrale ar 
trebui să comunice informații în legătură cu activitățile lor din domeniul politicii 
monetare și să răspundă pentru acestea. Discuțiile se concentrează adesea asupra 
importanței pe care o prezintă această comunicare sub aspectul eficacității și al 
transmiterii politicii monetare pe piețele financiare și în sistemele bancare. Pre‑
zenta analiză nu își propune să ia parte la aceste dezbateri, în pofida importanței 
lor, ci se concentrează în schimb asupra obligației BCE de a răspunde pentru actul 
de gestiune în fața Parlamentului și asupra mecanismelor de audit care se aplică.

92 
Se poate afirma că dispozițiile tratatului privitoare la BCE și la SEBC acordă un 
grad foarte ridicat de independență BCE și băncilor centrale din cadrul SEBC, 
chiar și în comparație cu alte sisteme bancare centrale. Caracterul oarecum sumar 
al tratatului în ceea ce privește aspectele legate de responsabilitatea în materie 
de gestiune pe care BCE o are față de cetățeni și de Parlament se explică poate 
prin importanța primordială acordată independenței sau prin convingerea că 
părțile implicate își pot stabili cel mai bine propriile mecanisme.

93 
Băncii Centrale Europene i se solicită prin tratat să prezinte rapoarte trimestria‑
le privind activitatea SEBC40, precum și să prezinte Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei un raport anual privind SEBC și politica monetară. Președintele BCE pre‑
zintă acest raport Parlamentului și Consiliului, în vederea unei dezbateri generale. 
De asemenea, tratatul prevede că și ceilalți membri ai Comitetului executiv pot fi 
audiați („la cererea Parlamentului European”). Aceste dispoziții au fost dezvoltate 
mai în detaliu în practică. Astfel, Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European prevede că președintele BCE este invitat să ia cuvântul în Parlament de 
patru ori pe an și include dispoziții privind invitații ad‑hoc adresate membrilor 
Comitetului executiv, astfel încât să existe schimburi periodice de opinii cu Parla‑
mentul European; de altfel, BCE răspunde și la întrebările cu solicitare de răspuns 
scris formulate de deputații din Parlamentul European.

94 
În general, măsura în care băncile centrale sunt supuse unui audit extern inde‑
pendent realizat de către auditori externi din sectorul public variază de la țară 
la țară. În cazul BCE, conturile sale sunt auditate, în conformitate cu tratatul41, de 
către auditori externi independenți, și nu de către Curtea de Conturi Europeană. 
Misiunea de audit a Curții „se aplică numai cu privire la examinarea eficienței 
administrării BCE”.

38  Articolul 27 alineatul (1) din 
Protocolul nr. 4 la TFUE privind 
statutul Sistemului European 
al Băncilor Centrale și al Băncii 
Centrale Europene.

39  Articolul 27 alineatul (2) din 
Protocolul nr. 4 la TFUE.

40  În fapt, această cerință este 
îndeplinită prin publicarea de 
rapoarte lunare de către BCE.

41  Articolul 27 din Protocolul nr. 4 
la TFUE.



39Partea a II‑a – Răspunderea de gestiune și auditul în 
cadrul UE: o veritabilă provocare

95 
Această formulare oferă Curții de Conturi Europene o marjă de manevră con‑
siderabilă în ceea ce privește auditul bunei gestiuni financiare (economicitate, 
eficiență și eficacitate), însă protocolul, care limitează rolul auditorilor externi la 
verificarea, pe de o parte, a conturilor și, pe de altă parte, a „eficienței adminis‑
trării”, se traduce printr‑o diferență la nivelul modului în care este definit rolul 
Curții în relație cu BCE, în comparație cu alte instituții ale UE42. Probabil că acest 
lucru reflectă importanța care este acordată independenței în procesul decizional 
referitor la chestiuni monetare, precum și natura specializată a funcțiilor BCE.

96 
Regulamentele de instituire a mecanismului unic de supraveghere au conferit 
BCE atribuții de supraveghere a instituțiilor de credit din zona euro și din alte 
state membre participante43. În regulamentul de instituire este prevăzut un regim 
special în ceea ce privește răspunderea de gestiune. BCE rămâne independentă 
în ceea ce privește funcțiile din cadrul MUS, dar regulamentele precizează că 
BCE trebuie să răspundă în fața Parlamentului European și a Consiliului pentru 
activitățile sale legate de acest mecanism. Există prevederi referitoare la raporta‑
rea către Parlamentul European și Eurogrup (în prezența reprezentanților statelor 
membre din afara zonei euro care participă la MUS).

97 
BCE și Parlamentul European au încheiat un acord interinstituțional relativ cuprin‑
zător44, în care sunt detaliate mecanismele de asigurare a răspunderii de gestiune 
aplicabile în cazul MUS. În temeiul acestui acord, BCE:

 ο prezintă un raport anual;

 ο prezintă, în cursul fazei de lansare, rapoarte trimestriale privind progresele în‑
registrate și face obiectul unei monitorizări a exercitării atribuțiilor care îi sunt 
conferite în cadrul mecanismului unic de supraveghere;

 ο asigură participarea președintelui Consiliului de supraveghere al MUS la  
audieri ordinare (de două ori pe an) și la schimburi ad‑hoc cu comisiile  
competente ale PE;

 ο participă la reuniuni confidențiale speciale, în anumite circumstanțe bine 
definite;

 ο recunoaște rolul Parlamentului European în procedura de selecție 
a președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere;

 ο cooperează în cadrul unor anchete.

42  În corespondența pe tema 
noilor funcții ale BCE în 
privința MUS, Curtea de 
Conturi Europeană a arătat 
deja că activitatea sa de 
examinare a „eficienței 
administrării BCE” va include 
auditul bunei gestiuni 
financiare, așa cum se 
întâmplă și în cazul altor 
organisme care intră în sfera 
sa de competență (Scrisoarea 
președintelui Curții de 
Conturi Europene adresată 
președintelui Parlamentului 
European la 7 februarie 2013).

43  Regulamentul (UE) 
nr. 1024/2013 al Consiliului 
din 15 octombrie 2013 de 
conferire a unor atribuții 
specifice Băncii Centrale 
Europene în ceea ce 
privește politicile legate de 
supravegherea prudențială 
a instituțiilor de credit 
(JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

44  Acord interinstituțional între 
Parlamentul European și 
Banca Centrală Europeană 
privind modalitățile 
practice de exercitare 
a controlului democratic și 
de monitorizare a exercitării 
atribuțiilor conferite Băncii 
Centrale Europene în cadrul 
mecanismului unic de 
supraveghere (2013/694/UE).
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98 
Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) nu dispune de un buget propriu. 
BCE asigură secretariatul CERS și finanțează activitățile acestuia. În timp ce BCE 
dispune de propriul set de mecanisme de audit, pentru activitatea CERS nu sunt 
prevăzute astfel de mecanisme specifice.

99 
După cum reiese din analiza de mai sus, rolul BCE s‑a modificat rapid ca urmare 
a presiunilor apărute în contextul crizei financiare și a învățămintelor dobândite 
în urma acesteia. Având în vedere poziția și competențele sale speciale, aces‑
tei instituții i‑au fost conferite o gamă largă de noi sarcini. BCE a trebuit să își 
asume noi responsabilități, într‑un răstimp relativ scurt. Cel mai adesea, noile 
responsabilități i‑au fost atribuite în mod oficial, prin intermediul unor instru‑
mente juridice adecvate, în vreme ce, în alte cazuri, responsabilitățile sale au un 
caracter mai puțin oficializat.

100 
Un exemplu grăitor îl constituie rolul jucat de BCE în interacțiunile sale cu guver‑
nele statelor membre din zona euro în timpul crizei economice și financiare. În 
cadrul așa‑numitei „troici” („parteneriatul de program”), însărcinată cu controlul 
programelor de asistență UE‑FMI pentru statele membre, UE este reprezentată 
de Comisie „în colaborare cu BCE”. Această formulă, în care Comisia acționează 
„în colaborare” sau „în consultare” cu BCE, apare în anumite instrumente juridice 
[cum ar fi Acordul‑cadru privind Fondul european de stabilitate financiară (FESF) 
și regulamentul de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară 
(MESF)]. Cu toate acestea, rolul BCE nu este clar definit de aceste instrumente. 
Este însă limpede că, atât în acest cadru, cât și la un nivel mai general, BCE joacă 
un rol mai direct și mai influent decât până acum în raport cu statele membre 
și cu autoritățile lor politice în ceea ce privește gestionarea economiilor statelor 
membre.

101 
În acest sens, BCE a abordat de altfel, în cadrul dialogului său periodic cu Parla‑
mentul European, problema noilor sale funcții și modul în care acestea sunt exer‑
citate. Acest lucru este important, având în vedere natura complexă a diferitelor 
funcții ale BCE (consilierea oferită Comisiei în ceea ce privește statele membre 
vizate, interacțiunea directă cu acestea, deținerea de obligațiuni de stat în mod 
direct sau ca garanție, furnizarea de lichidități băncilor din statele membre etc.) 
și îndeplinirea în paralel a sarcinilor legate de politica monetară a zonei euro, de 
sprijinul economic și (de acum înainte) de supravegherea bancară. Cu toate aces‑
tea, deși „eficiența administrării” BCE în ceea ce privește toate funcțiile sale face 
obiectul auditurilor Curții de Conturi Europene, funcțiile care constau în stabilirea 
de relații cu guvernele statelor membre și în sprijinirea acestora, precum și în 
participarea la activitățile troicii nu au făcut încă obiectul unui audit extern.
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102 
Având în vedere toate noile responsabilități ce revin BCE, precum și ritmul în 
care acestea au trebuit să evolueze, noile structuri, eficacitatea lor și modul de 
punere în aplicare trebuie să fie monitorizate și evaluate. Monitorizarea/evalua‑
rea ar trebui să vizeze inclusiv soliditatea și relevanța mecanismelor de audit și 
de asigurare a răspunderii de gestiune, din perspectiva experienței dobândite. 
Ritmul în care se produc schimbările reprezintă și el o adevărată provocare pen‑
tru comunitatea auditorilor; Curtea de Conturi Europeană, care este unul dintre 
auditorii externi ai BCE, instituțiile supreme de audit de la nivel național și alți 
auditori externi ai băncilor centrale din cadrul SEBC trebuie să asigure actualiza‑
rea competențelor și a cunoștințelor lor, astfel încât să își poată îndeplini în mod 
optim rolul într‑un context aflat în schimbare rapidă.

Banca Europeană de Investiții și Fondul european de 
investiții ‑ mecanisme de audit și de asigurare a răspunderii 
de gestiune

103 
Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția financiară a UE care contribuie 
la integrarea, dezvoltarea și coeziunea europeană prin proiecte de finanțare care 
vin în sprijinul politicilor UE. Deși majoritatea proiectelor finanțate de BEI sunt 
situate pe teritoriul Uniunii, banca desfășoară operațiuni și în afara UE.

104 
Fondul european de investiții (FEI) este instrumentul specializat al UE în materie 
de capital de risc și de garanții, care vine mai ales în sprijinul IMM‑urilor și al noi‑
lor tehnologii. FEI este parte a grupului BEI și este deținut parțial de către Comisia 
Europeană. Normele privind participarea Comisiei la FEI sunt stabilite printr‑o 
decizie a Consiliului.

105 
În ceea ce privește răspunderea de gestiune, BEI constituie un alt „caz special” în 
ceea ce privește mecanismele existente. Deși instituită ca organ al UE, resursele 
de capital ale BEI provin din statele membre. Din acest motiv, banca trebuie să 
răspundă pentru activitățile sale în fața Consiliului guvernatorilor, format din 
miniștrii de finanțe ai statelor membre.

106 
În calitatea sa de organ al Uniunii, BEI are obligația, în temeiul articolului 15 
TFUE, de a‑și desfășura activitatea respectând în cel mai înalt grad principiul 
transparenței. Nu există nicio dispoziție care să impună BEI să prezinte rapoarte 
în fața Parlamentului European sau care să confere acestuia o autoritate directă 
asupra băncii și a fondului. BEI prezintă totuși rapoarte privind activitățile sale și, 
din proprie inițiativă, transmite anual informații Parlamentului European. Parla‑
mentul aprobă rezoluții anuale privind performanțele băncii.
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107 
În ultimii ani, Parlamentul European a exprimat o serie de preocupări legate de 
asigurarea răspunderii BEI pentru actul de gestiune, printre aspectele vizate 
numărându‑se:

 — nivelul de supraveghere prudențială asupra BEI, care ar putea fi asigurată 
de BCE, de Autoritatea Bancară Europeană sau de autoritățile naționale de 
supraveghere;

 — faptul că o parte din gestiunea asigurată de către BEI cu privire la programe și 
fonduri ale UE este exclusă din sfera procedurii de descărcare de gestiune cu 
privire la cheltuielile UE și la raportarea privind rezultatele obținute;

 — evaluarea activităților cu un efect multiplicator considerabil care beneficiază 
de o garanție de la bugetul UE;

 — explicarea riscurilor pe care le implică sporirea volumului garanțiilor furnizate 
de bugetul UE pentru împrumuturile acordate de BEI, precum și explicarea 
modului în care sunt utilizate veniturile generate de aceste garanții;

 — necesitatea unei explicații detaliate cu privire la comisioanele de administrare 
încasate de către BEI de la bugetul UE.

108 
În ceea ce privește mecanismele de audit public instituite în cazul BEI și al Fondu‑
lui european de investiții, asociat acesteia, situația se prezintă astfel:

 — BEI are un comitet de audit alcătuit din șase membri, desemnați de către 
statele membre conform unui sistem de rotație. Membrii sunt numiți oficial 
(în unanimitate) de către Consiliul guvernatorilor și trebuie să îndeplinească 
anumite criterii, printre acestea figurând competențele în materie de audit 
financiar sau de supraveghere bancară. Comitetul de audit deleagă respon‑
sabilitatea auditării conturilor bancare unei societăți externe, care raportează 
direct comitetului de audit. Comitetul de audit înaintează guvernatorilor 
o opinie cu privire la conturi, însoțită de un raport și de recomandări;

 — în cazul FEI, există o comisie de audit ai cărei membri sunt numiți de către 
acționarii FEI (BEI fiind acționarul principal) și răspund în fața acestora. Ea 
este compusă din trei membri, desemnați de cele trei părți care alcătuiesc 
acționariatul: BEI, Comisia Europeană și instituțiile financiare. Numirile în 
Comisia de audit se fac pentru trei exerciții financiare consecutive și pot fi 
reînnoite (mandatele membrilor expiră pe rând, la sfârșitul anului). Ca și în ca‑
zul BEI, Comisia de audit a FEI face apel la societăți externe pentru auditarea 
conturilor instituției și ale organismelor sale subordonate.
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109 
Cheltuielile UE gestionate de către BEI sau FEI și contribuția Uniunii la capitalul 
FEI fac obiectul auditurilor desfășurate de Curtea de Conturi Europeană, astfel 
cum este prevăzut într‑un „acord tripartit” încheiat între FEI, Curtea de Conturi 
Europeană și Comisie. Cu toate acestea, cheltuielile UE pe care FEI le gestionează 
în numele Uniunii nu fac obiectul normelor acordului tripartit, iar Curtea verifică 
aceste cheltuieli până la nivelul beneficiarului, la fel ca în cazul tuturor celorlalte 
cheltuieli finanțate din bugetul general al UE.

110 
Activitățile BEI în Europa și în străinătate prezintă un mare interes pentru o serie 
de părți interesate. Principala provocare pentru toate părțile implicate constă 
în obținerea și furnizarea de informații exacte și detaliate, în vederea evaluării 
eficacității diferitelor instrumente financiare din perspectiva obiectivelor stabilite 
de autoritățile publice.

Măsuri disproporționate de control și de audit în cazul 
entităților și al bugetelor mai mici

111 
Tratatul UE (articolul 287 TFUE) impune Curții de Conturi Europene să auditeze 
execuția bugetului UE și a Fondului european de dezvoltare, precum și toate ce‑
lelalte organe, oficii și agenții înființate de Uniune, în măsura în care acest control 
nu este exclus de legislația de înființare a entității în cauză.

112 
Astfel, în practică, Curtea trebuie să efectueze audituri anuale cu privire la 
execuția bugetului UE și la FED, precum și audituri anuale specifice pentru toate 
celelalte agenții (în număr de 40 în 2014: 33 de agenții descentralizate, șase 
agenții executive și Agenția Euratom45) și întreprinderi comune (șase în 2014), in‑
diferent de mărimea bugetului lor sau de faptul că acestea fac sau nu fac obiectul 
procedurii de descărcare de gestiune.

113 
În consecință, eforturile presupuse de activitatea de audit a Curții sunt 
proporțional vorbind mai mari pentru agențiile și întreprinderile comune decât 
pentru instituțiile UE. În viitor, fiabilitatea conturilor agențiilor va trebui verificată 
de către societăți private de audit, înainte de prezentarea acestora Comisiei pen‑
tru consolidare. În plus, Curtea de Conturi Europeană va întocmi rapoarte anuale 
specifice pentru fiecare agenție.

45  A se vedea anexa  pentru lista 
completă a agențiilor UE în 
2014.
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114 
Sistemul actual prevede audituri separate pentru entitățile mai mici, dar include 
instituțiile mai mari într‑un audit general unic. O abordare mai coerentă din pers‑ 
pectiva asigurării răspunderii de gestiune ar necesita ca toate instituțiile și orga‑
nismele să publice conturi separate și să facă obiectul unor rapoarte separate de 
audit ori ca toate agențiile să fie acoperite de un raport unic de audit. Prevalența 
uneia dintre aceste opțiuni va depinde de importanța acordată cu precădere fie 
utilizării mai proporționale a resurselor, fie asigurării unor mecanisme separate 
de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune, care să reflecte 
natura sistemelor de guvernanță ale organismelor în cauză.

5. Mecanisme de gestiune financiară și de control 
financiar în cadrul UE

115 
Statele membre participă la execuția bugetului UE. Cu toate acestea, Comisiei îi 
revine responsabilitatea generală de a asigura fiabilitatea raportărilor financiare, 
legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare, precum și o gestiune financia‑
ră care să respecte principiile economicității, eficienței și eficacității (adică o bună 
gestiune financiară). Toate cele trei elemente sunt esențiale. Activitatea Curții de 
Conturi Europene arată însă că Comisia nu este în măsură să ofere o asigurare 
pozitivă cu privire la toate aceste elemente.

Fiabilitatea conturilor

116 
Conturile sunt în prezent întocmite în conformitate cu un set de standarde 
convenite în mod independent, care oferă o imagine completă asupra activelor 
și pasivelor Uniunii. Transparența realităților economice aflate la baza finanțelor 
UE s‑a îmbunătățit semnificativ odată cu introducerea contabilității pe bază de 
angajamente, în 2005. De exemplu, în prezent, conturile mai multor organisme 
europene sunt consolidate în conturile UE, lucru care oferă o viziune mai cuprin‑
zătoare asupra investițiilor UE. În plus, acestea prezintă și datoriile financiare 
nete ale UE, expunerea bugetului la mecanismele de sprijin financiar pentru 
statele membre aflate în nevoie și măsura în care angajamentele pe termen lung 
depășesc creditele anuale de plată.

117 
Începând cu exercițiul financiar 2007, Curtea de Conturi Europeană a emis 
o opinie fără rezerve conform căreia conturile consolidate ale Uniunii Europene 
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Uni‑
unii, rezultatele operațiunilor acesteia, fluxurile sale de numerar și modificările în 
structura activelor nete, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar 
și cu normele contabile bazate pe standardele de contabilitate pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional. Cu alte cuvinte, în opinia Curții, conturile 
sunt fiabile.
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

118 
Curtea de Conturi Europeană prezintă o declarație de asigurare privind legalita‑
tea și regularitatea operațiunilor subiacente, care include o opinie cu privire la ve‑
nituri și o alta cu privire la cheltuieli. Atât veniturile, cât și gestiunea cheltuielilor 
partajată cu statele membre prezintă provocări în materie de audit și de asigurare 
a răspunderii de gestiune.

Veniturile UE

119 
Veniturile UE constau din resurse proprii bazate pe venitul național brut (VNB), 
din taxa pe valoarea adăugată (TVA) și din resurse proprii tradiționale (taxe vama‑
le la importuri și taxa pe producția de zahăr). În opinia Curții, începând din 1994, 
veniturile UE nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, declarația de 
asigurare a instituției explicând caracteristicile specifice ale TVA, ale VNB și ale 
resurselor proprii tradiționale46.

120 
De exemplu, resursele proprii bazate pe VNB rezultă din aplicarea unei rate 
uniforme venitului național brut al statelor membre. Datele referitoare la VNB 
constituie cel mai important factor determinant al contribuției fiecărui stat mem‑
bru la veniturile UE și sunt estimate la nivel național. Estimările cu privire la VNB 
sunt deosebit de complexe, iar Curtea nu poate furniza nicio asigurare cu privire 
la acuratețea acestora. Orice subevaluare (sau supraevaluare) a VNB‑ului pentru 
un anumit stat membru are ca efect creșterea (sau descreșterea) contribuțiilor 
celorlalte state membre. Repartizarea între statele membre a contribuțiilor la bu‑
getul UE depinde, așadar, de calitatea estimărilor furnizate de birourile naționale 
de statistică. Deși Comisia (Eurostat) oferă orientări și încearcă să verifice calitatea 
statisticilor privind VNB, un audit recent al Curții de Conturi Europene arată că 
natura și amploarea acestor controale sunt limitate47.

121 
În ceea ce privește asigurarea răspunderii pentru actul de gestiune în UE, 
consecința este aceea că autoritățile de la nivelul UE depind în mare măsură de 
controalele și verificările de la nivel național.

46  A se vedea, de exemplu, 
opinia Curții cu privire la 
venituri inclusă în Raportul 
anual 2012, punctele VIII și X, 
p. 11.

47  Raportul special nr. 12/2012 
al Curții de Conturi Europene: 
„Au reușit Comisia și Eurostat 
să îmbunătățească procesul 
vizând elaborarea de statistici 
europene fiabile și credibile?” 
(http://eca.europa.eu).
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Gestiunea partajată cu statele membre

122 
Mecanismele de gestiune financiară și de control financiar ale UE care se aplică în 
contextul execuției bugetului Uniunii ridică o serie de aspecte legate de audit și 
de asigurarea răspunderii de gestiune, reflectând faptul că responsabilitatea pen‑
tru gestiunea a peste 80 % din bugetul UE este partajată între Comisie și statele 
membre („gestiune partajată”).

123 
Comisia execută bugetul în cooperare cu statele membre pe propria răspundere, 
în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Pe de altă parte, statele 
membre trebuie să coopereze cu Comisia pentru a asigura utilizarea creditelor în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare (articolul 317 TFUE).

124 
În cadrul gestiunii partajate, statele membre sunt responsabile de gestionarea 
programelor și a schemelor de cheltuieli, de execuția plăților către beneficiari, 
luând toate măsurile necesare (legislative, de reglementare și administrative) 
pentru a proteja interesele financiare ale UE. În multe cazuri, fondurile UE sunt 
utilizate, de asemenea, pentru a cofinanța proiecte finanțate de autoritățile 
naționale sau regionale din statul membru. Statele membre finanțează costurile 
de gestionare a programelor și a schemelor UE relevante aflate în responsabili‑
tatea lor. În cazul în care o autoritate națională sau regională nu își îndeplinește 
rolul în mod corespunzător, Comisia poate impune statelor membre în cauză 
corecții financiare și recuperări.

125 
Aceste mecanisme generează suprapuneri între liniile de răspundere, până la 
nivelul autorităților politice europene și naționale. Autoritățile de management 
din statele membre sunt responsabile atât în fața Comisiei, cât și în fața propriilor 
autorități naționale.

126 
În 2004, Curtea de Conturi Europeană a propus introducerea unui sistem integrat 
de control intern48. Curtea a identificat caracteristicile importante necesare pen‑
tru ca un astfel de sistem să permită Comisiei să își îndeplinească într‑un mod mai 
eficace obligația prevăzută de tratat.

48  Avizul nr. 2/2004 al Curții de 
Conturi Europene.
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127 
Comisia a adoptat în 2006 un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a unui 
astfel de cadru de control intern integrat. Unele măsuri aferente au fost inclu‑
se în Regulamentul financiar, inclusiv sintezele anuale ale opiniilor de audit, 
declarațiile naționale voluntare prezentate de statele membre și rapoartele și 
certificatele voluntare ale organismelor naționale de audit cu privire la gestiunea 
fondurilor UE. Ca urmare, au fost puse în aplicare o serie de elemente importante 
ale sistemului integrat de control intern, dar ar putea fi realizate mai multe pro‑
grese (a se vedea punctul 137).

128 
Regulamentul financiar impune autorităților statelor membre să prezinte conturi 
anuale și declarații de gestiune privind utilizarea fondurilor UE, precum și un 
rezumat al rapoartelor de audit și al controalelor efectuate. De asemenea, statele 
membre pot decide să emită declarații naționale la nivel politic. Până în prezent, 
patru state membre (Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit) au făcut 
acest lucru.

129 
În domeniile care fac obiectul gestiunii partajate, Comisia este împuternicită să 
efectueze controale ex post privind funcționarea sistemelor de control și chel‑
tuielile declarate. Ulterior, Comisia poate impune măsuri corective, după cum 
urmează:

 — efectuarea de recuperări de la beneficiari: acțiunea de recuperare este între‑
prinsă de autoritățile statelor membre (pentru cheltuielile care fac obiectul 
gestiunii partajate) și de Comisie (în special în domeniile care fac obiectul 
gestiunii directe). Beneficiarul este solicitat să ramburseze toate fondurile 
primite sau o parte din acestea;

 — aplicarea de corecții financiare autorităților statelor membre: Comisia poate 
iniția corecții financiare în cazul în care statele membre nu reușesc să depiste‑
ze și să corecteze cheltuielile neconforme. Corecțiile pot fi calculate, de la caz 
la caz, prin extrapolarea rezultatelor testelor sau prin impunerea unei corecții 
forfetare (în cazul în care celelalte două metode nu pot fi aplicate).

130 
În Raportul său anual referitor la exercițiul financiar 2012, Curtea de Conturi Euro‑
peană a formulat o serie de observații privind recuperările și corecțiile finan‑ 
ciare49, privind raportul anual de sinteză al Comisiei și evaluarea erorilor în cadrul 
acestuia și privind recuperările și corecțiile financiare aferente50. De asemenea, 
Curtea a explicat implicațiile acestor corecții asupra opiniilor pe care le formulea‑
ză cu privire la fiabilitatea conturilor și la regularitatea operațiunilor51.

49  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctele 1.19‑1.35.

50  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctele 1.41‑1.45.

51  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctul 22 din partea 3 
a anexei 1.1, p. 52.
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131 
În sistemul actual, impunerea corecțiilor poate dura până la 10 ani de la data 
producerii erorilor. Corecțiile sunt menite, în primul rând, să protejeze bugetul UE 
și nu urmăresc cu prioritate să încurajeze statele membre și beneficiarii să se con‑
formeze normelor. În consecință, cheltuielile neeligibile care nu sunt recuperate 
de la beneficiarii finali trebuie să fie suportate de contribuabilii naționali. În plus, 
obligația de a răspunde pentru cheltuielile neconforme nu este îndeplinită timp 
de mai mulți ani de la efectuarea acestora52.

132 
Introducerea unei proceduri de acreditare în Regulamentul privind dispozițiile 
comune53 pentru fondurile structurale în perioada 2014‑2020 va consolida 
responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește capacitatea administrativă 
a organismelor naționale de gestiune și de control. Cu toate acestea, Curtea de 
Conturi Europeană este de părere că, în calitate de instituție care deține res‑
ponsabilitatea finală în ceea ce privește execuţia bugetului, Comisia ar trebui să 
aibă un rol de supraveghere în cadrul acestui proces, pentru a reduce riscul unor 
întârzieri în depistare54.

Buna gestiune financiară

133 
În ceea ce privește buna gestiune financiară, răspunderea efectivă pentru rezulta‑
tele obținute cu ajutorul bugetului UE trebuie îmbunătățită considerabil. Provo‑
cările existente sunt tratate separat în secțiunea 6 din cele ce urmează.

Cadrul juridic de reglementare a bugetului UE

134 
De la 1 ianuarie 2013, sunt în vigoare „noul” regulament financiar55 și normele 
sale de aplicare56. Principalele caracteristici ale dispozițiilor anterioare în materie 
de asigurare a răspunderii de gestiune rămân în vigoare, dar au fost introduse noi 
elemente importante, care merită să fie luate în considerare.

135 
În temeiul noului regulament, Comisia Europeană rămâne responsabilă în fața 
Parlamentului European și a Consiliului – prin intermediul procedurii de descărca‑
re de gestiune – pentru execuția bugetului UE, la fel ca înainte.

52  Raportul special nr. 7/2010: 
„Auditul procedurii de 
verificare și validare 
a conturilor”, punctul V din 
sinteză, p. 5.

53  Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

54  Avizul nr. 7/2011 al Curții de 
Conturi Europene, punctul 25.

55  Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

56  Regulamentul delegat (UE) 
nr. 1268/2012 al Comisiei.
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136 
În plus, arhitectura generală a controlului financiar a rămas, în mare parte, ne‑
schimbată. Aceasta se bazează pe un cadru de control intern conceput în prin‑
cipal pentru a permite Comisiei Europene să își asume responsabilitatea politică 
globală pentru execuția bugetului UE, în cadrul procedurii de descărcare de 
gestiune.

137 
Noul regulament consolidează totuși mecanismele prin care declarațiile de 
gestiune auditate și sintezele anuale trebuie prezentate Comisiei de către statele 
membre, dar – în conformitate cu principiul subsidiarității – nu se aplică în ceea 
ce privește controlul politic al respectivelor autorități naționale în statele mem‑
bre. În plus, declarațiile naționale rămân opționale.

138 
O serie de elemente noi importante prevăzute de Regulamentul privind 
dispozițiile comune nu au fost încă pe deplin elaborate: printre acestea se nu‑
mără acordurile de parteneriat la nivel național, noile cadre de performanță și 
rezervele de performanță57. Aceste elemente, împreună cu altele noi vor trebui să 
fie integrate în mecanismele de control intern. În plus, Comisia trebuie să propu‑
nă măsuri pentru a asigura calitatea noilor declarații de asigurare prezentate de 
autoritățile naționale, precum și calitatea informațiilor privind punerea în aplicare 
a programelor.

139 
Luând în considerare și reformele inițiate în 2006, se constată că au fost realizate 
progrese în direcția unui sistem integrat de control care să asigure ameliorarea 
modului în care se răspunde pentru gestiunea fondurilor UE la nivel național și 
la nivelul UE. Cu toate acestea, nu a fost încă instituit un sistem pe deplin global. 
Auditurile anuale ale Curții de Conturi Europene arată că declarațiile înaintate 
Comisiei cuprind numeroase erori care ar fi putut fi corectate în prealabil de 
către autoritățile naționale. De asemenea, Curtea a constatat în multe cazuri că 
declarațiile certificate de către autoritățile de audit cuprind erori. Având în vedere 
această situație, Curtea continuă să își desfășoare auditurile până la nivelul be‑
neficiarului final al fondurilor UE. În cazul în care sistemele vor fi îmbunătățite, ar 
trebui să existe o marjă mai mare de manevră, iar Curtea va putea să se sprijine în 
mai mare măsură pe activitatea altor auditori în activitatea sa de audit financiar.

57  Cadrele de performanță 
cuprind o selecție de 
indicatori financiari, indicatori 
de realizare și indicatori de 
rezultat, precum și etapele 
principale ale implementării, 
pentru fiecare prioritate, în 
cadrul programelor finanțate 
din fondurile structurale 
europene. Aceste cadre 
au scopul de a garanta că 
programele își îndeplinesc 
obiectivele aflate sub controlul 
autorităților de management 
din statele membre. O rezervă 
de performanță reprezintă 
6 % din fondurile structurale 
alocate, condiționată fiind de 
punerea în aplicare cu succes 
a priorităților programelor. 
A se vedea Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 (articolele 20 
și 21).
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6. Impactul și rezultatele politicilor UE

140 
Politicile UE se realizează parțial prin instrumente bugetare și parțial prin instru‑
mente legislative și de reglementare (a se vedea figura 5):

 — instrumente bugetare: punerea în aplicare a politicilor UE se bazează pe 
bugetul Uniunii. O serie de politici sunt în mare parte finanțate de la bugete‑
le naționale și, într‑o mai mică măsură, din alte surse de finanțare (cum ar fi 
atragerea finanțării private, de exemplu);

 — instrumente legislative și de reglementare: în fiecare an, UE adoptă nu‑
meroase acte legislative și de reglementare. O mare parte din acestea implică 
stabilirea unor norme sau standarde în domenii precum piața unică, protecția 
mediului, politica socială și concurența.

 Instrumente pentru punerea în aplicare a politicii UE

Fi
gu

ra
 5

Politicile
și programele UE

Bugetul UE

Instrumente legislative și de reglementare

Bugetele statelor membre

Alte surse de �nanțare

141 
Mecanismele de asigurare a răspunderii la nivelul UE sunt solide atunci când 
principalul instrument este bugetul Uniunii, dar soliditatea lor se diminuează în 
cazul în care se recurge la alte surse de finanțare sau la un alt tip de instrumente. 
Următoarele secțiuni prezintă principalele provocări legate de măsurarea impac‑
tului și a rezultatelor activităților finanțate prin bugetul UE, dar și de măsurarea 
impactului instrumentelor de reglementare.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Provocările legate de măsurarea impactului și a rezultatelor 
operațiunilor finanțate din bugetul UE

142 
Curtea de Conturi a pledat pentru un mai mare accent pus pe rezultate în 
operațiunile bugetare din perioada 2014‑2020. Curtea a invitat Comisia să își 
regândească mecanismele de raportare și de asigurare a răspunderii pentru actul 
de gestiune, concentrându‑se nu doar pe conformitate, ci și pe obținerea de 
rezultate (rezultate și impact)58.

143 
Și statele membre ar trebui să își îmbunătățească modul de raportare cu privi‑
re la performanță. Unor informații financiare fiabile trebuie să le corespundă 
informații nefinanciare fiabile, iar atenția acordată de UE conformității ar trebui să 
fie corelată cu un accent pus pe rezultate.

144 
Principalele provocări în acest sens se referă la:

(a) indicatori de performanță consecvenți și informații fiabile;

(b) sisteme care să producă informații exacte cu privire la rezultate; și

(c) îmbunătățirea raportului de evaluare al Comisiei cu privire la rezultatele 
obținute.

Indicatori de performanță necorespunzători și calitatea slabă 
a informațiilor

145 
Curtea a identificat exemple de mecanisme inadecvate de monitorizare și de 
evaluare, precum și necesitatea de a îmbunătăți relevanța, fiabilitatea și disponi‑
bilitatea în timp util a datelor referitoare la performanță furnizate de sistemele de 
gestiune (a se vedea caseta 4). Și mai important, Curtea a constatat în mai multe 
rânduri că unele programe finanțate din fonduri UE nu dispuneau de obiective 
clare și măsurabile. În cazul în care legislația sau documentele orientative sta‑
bilesc obiective neclare ori nemăsurabile sau în cazul în care obiectivele sunt 
ascunse sau implicite, este foarte dificil pentru auditori sau pentru alte părți să 
stabilească dacă cheltuielile UE au fost efectuate în mod economic, eficient și 
eficace. În astfel de cazuri, reprezentanții publici nu pot trage la răspundere în 
mod corespunzător Comisia și statele membre pentru cheltuielile efectuate în 
numele lor.

58  Raportul anual 2012 al 
Curții de Conturi Europene, 
punctele 10.25 și 10.26 din 
capitolul 10. A se vedea, de 
asemenea, avizul nr. 4/2012, 
avizul nr. 7/2011 și avizul 
nr. 1/2012 al Curții de 
Conturi Europene, precum 
și punctul 8.54 din Raportul 
său anual 2010 și răspunsul 
Curții cu privire la cel de al 
doilea raport de evaluare al 
Comisiei elaborat în temeiul 
articolului 318 TFUE.
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 4 Exemple de deficiențe ale datelor referitoare la performanță

Indicatori de performanță necorespunzători

 ο Rolul de monitorizare al Comisiei cu privire la îndeplinirea obiectivelor reformei pieței vitivinicole a fost 
limitat de lipsa unor indicatori‑cheie de performanță (Raportul special nr. 7/2012 al Curții de Conturi  
Europene, punctele 50 și 57).

 ο Curtea de Conturi Europeană a conchis că, în cazul instrumentelor de inginerie financiară cofinanțate de 
FEDR, instrumentele standard de monitorizare din cadrul politicii de coeziune nu erau adecvate și nici 
adaptate pentru a oferi informații despre buna gestiune financiară a instrumentelor financiare (Raportul 
special nr. 2/2012 al Curții de Conturi Europene, punctele 82 și 121).

Relevanța, fiabilitatea și disponibilitatea în timp util a datelor referitoare la performanță

 ο Curtea de Conturi Europeană a constatat că, în cazul ajutorului acordat pentru modernizarea exploatațiilor 
agricole, cadrul comun de monitorizare și evaluare nu a furnizat date relevante pentru monitorizarea rezul‑
tatelor obținute cu ajutorul fondurilor cheltuite (Raportul special nr. 8/2012 al Curții de Conturi Europene, 
punctul 70).

 ο În urma auditului privind Sistemul informațional comun pentru relațiile externe (CRIS), Curtea de Conturi 
Europeană a identificat informații care fie lipseau, fie nu erau valide sau nu se aflau la zi și care subminau 
fiabilitatea sistemului ca instrument de gestionare (Raportul special nr. 5/2012 al Curții de Conturi  
Europene, punctul 79).

Raportul de evaluare al Comisiei privind rezultatele obținute

146 
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia are obligația de 
a prezenta un raport de evaluare privind rezultatele programelor de cheltuieli 
bugetare. Raportul face parte din procedura de descărcare de gestiune pentru 
execuția bugetului UE59. Cu toate acestea, primele două rapoarte de evaluare nu 
au demonstrat că elementele de bază pentru evaluarea performanțelor sunt deja 
reunite. În iunie 2012, Curtea de Conturi Europeană a emis un aviz cu privire la 
primul raport de evaluare al Comisiei și a conchis că acesta este vag și lipsit de 
substanță, valoarea sa adăugată fiind limitată60.

147 
Motivele pentru care Comisia nu este în măsură să furnizeze o evaluare globală 
în ceea ce privește rezultatele obținute au fost documentate de către Curte în ra‑
poarte speciale anterioare referitoare la performanțele diverselor politici și instru‑
mente, rapoarte care prezintă provocările legate de o evaluare a performanței 
globale.

59  Articolul 318 TFUE.

60  Avizul nr. 4/2012 al Curții de 
Conturi Europene referitor la 
raportul Comisiei de evaluare 
a finanțelor Uniunii pe baza 
rezultatelor obținute, raport 
prevăzut la articolul 318 din 
Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (JO C 179, 
20.6.2012, p. 1).
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Provocarea reprezentată de măsurarea impactului  
instrumentelor de reglementare

148 
Evaluarea ex ante a impactului este efectuată pentru a identifica posibilele efecte 
sociale, economice și asupra mediului ale propunerilor, precum și sarcina admi‑
nistrativă impusă autorităților naționale, întreprinderilor și cetățenilor. Evaluările 
de impact ex ante realizate de Comisie sunt o sursă esențială de informații pentru 
legiuitorii UE, în special pentru membrii comisiilor de specialitate ale Parlamentu‑
lui European și ale Consiliului. Cu toate acestea, ele nu sunt însoțite în mod siste‑
matic de evaluări ex post ale impactului. Curtea a identificat o serie de deficiențe 
în ceea ce privește evaluările de impact61.

 — În ceea ce privește evaluările ex ante:

 ο analiza tuturor tipurilor de impact economic, social și de mediu reprezin‑
tă o misiune dificilă;

 ο compararea directă a opțiunilor alternative este adesea dificilă;

 ο disponibilitatea datelor necesare pentru realizarea evaluărilor de impact 
continuă să reprezinte o problemă;

 ο aspectele legate de punerea în aplicare nu sunt întotdeauna analizate 
într‑o măsură suficientă.

 — În ceea ce privește evaluările ex post:

 ο evaluările nu sunt efectuate în mod sistematic la nivelul tuturor domenii‑
lor legislative;

 ο costurile de asigurare a respectării legislației și sarcinile administrative nu 
sunt suficient cuantificate.

149 
În calitate de „gardian al tratatelor”, Comisia este responsabilă de monitorizarea 
conformității cu legislația UE, sesizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene  
în caz de abateri. Ea este, de asemenea, responsabilă de evaluarea ex post 
a activităților UE, inclusiv a celor care implică, în principal, măsuri de reglemen‑
tare. Totuși, efectuarea unor evaluări ex post ale impactului economic, social și 
asupra mediului este un exercițiu dificil. De pildă, relațiile cauzale dintre regle‑
mentările UE și impactul observat pot fi dificil de dovedit. Este posibil ca datele 
privind costurile și sarcinile administrative să lipsească sau colectarea acestora 
să fie costisitoare, iar coordonarea cu autoritățile naționale se poate dovedi și ea 
dificilă62.

61  Raportul special nr. 3/2010 al 
Curții de Conturi Europene: 
„Evaluările de impact în cadrul 
instituțiilor UE: un instrument 
util în sprijinul procesului 
decizional?”, punctele 57‑81.

62  Avizul nr. 1/2010 al Curții 
de Conturi Europene: 
„Îmbunătățirea gestiunii 
financiare a bugetului Uniunii 
Europene: riscuri și provocări”, 
punctele 14‑16.
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150 
Criza financiară și măsurile luate ca răspuns la aceasta reprezintă noi provocări 
majore în materie de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune 
la nivel național și european. Au apărut lacune, iar anumite probleme importante 
legate de răspunderea pentru actul de gestiune nu au fost încă abordate de UE 
și de statele sale membre. Secțiunile de mai jos prezintă o imagine de ansamblu 
privind răspunsul la criza financiară și economică și implicațiile în materie de 
audit al finanțelor publice și de asigurare a răspunderii de gestiune.

Înlănțuirea evenimentelor și răspunsurile aduse de UE

151 
Criza care a debutat în 2007 în sectorul bancar s‑a extins ulterior la alte dome‑
nii, cu consecințe negative în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei suvera‑
ne, stabilitatea monedei euro, creșterea economică și încrederea cetățenilor. 
Soluționarea crizei a impus măsuri extraordinare și urgente la nivelul UE și al sta‑
telor membre. De asemenea, au fost necesare reforme pentru restructurarea pe 
termen lung a cadrelor europene de guvernanță financiară, economică și politică 
(a se vedea figura 6).

Reacția UE la criza financiară
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Reglementarea și supravegherea sectorului financiar

152 
Prima fază (2007‑2009) a constat într‑o criză globală în sectorul financiar. 
O combinație între asumarea de riscuri excesive și evoluții negative în cadrul 
piețelor financiare a dus la pierderi însemnate la nivelul investițiilor, ceea ce 
a redus fondurile proprii ale băncilor sub nivelurile obligatorii. În plus, piața inter‑
bancară s‑a blocat și, din cauza interconectării, dificultățile serioase ale anumitor 
instituții financiare mari au supus multe alte instituții unei presiuni puternice 
(„risc sistemic”).

153 
Pentru a evita prăbușirea sistemului bancar, statele membre au utilizat fonduri 
publice pentru a‑și recapitaliza băncile, în timp ce băncile centrale au injectat 
lichidități în sistemul bancar. Comisia a aprobat peste 5 000 de miliarde de euro 
ca ajutoare de stat pentru sectorul financiar și a oferit orientări privind criteriile 
de aprobare a ajutoarelor acordate băncilor63. Sprijinul efectiv suportat de con‑
tribuabili și acordat băncilor în perioada 2007‑2011 s‑a ridicat la 1 600 de miliarde 
de euro (12,8 % din PIB‑ul UE)64.

154 
De asemenea, UE a adoptat o serie de norme care reglementează activitățile 
operatorilor financiari și ale piețelor financiare, cele mai multe fiind convenite în 
urma unor negocieri internaționale, în special în cadrul G20, al Consiliului pentru 
Stabilitate Financiară (CSF) și al Comitetului de la Basel pentru supraveghere ban‑
cară (reforma reglementărilor financiare). În plus, UE a creat Sistemul european 
de supraveghere financiară (SESF), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 (a se 
vedea caseta 5).

63  COM(2012) 778 final din 
21 decembrie 2012 și 
SEC(2012) 443 final din 
21 decembrie 2012, p. 29.

64  Cea mai mare parte reprezintă 
garanții, care s‑au ridicat 
la aproximativ 1 085 de 
miliarde de euro (8,6 % din 
PIB), urmate de recapitalizări 
(circa 322 de miliarde de euro 
sau 2,6 % din PIB), active 
depreciate (aproximativ 
119,9 miliarde de euro sau 
0,9 % din PIB) și de măsuri în 
materie de lichidități (89 de 
miliarde de euro sau 0,7 % din 
PIB).

Ca
se

ta
 5 Sistemul european de supraveghere financiară (SESF)

SESF cuprinde două elemente:

 ο supravegherea macroprudențială – intră în sarcina Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), 
alcătuit, printre alții, din guvernatorii băncilor centrale și din reprezentanți ai autorităților naționale de 
supraveghere;

 ο supravegherea microprudențială – la nivel național, aceasta ține de competența autorităților naționale 
de supraveghere, iar la nivelul UE, intră în sarcina a trei autorități europene de supraveghere: Autoritatea 
Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).
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155 
Ținând seama de concluziile reuniunii la nivel înalt a zonei euro din iunie 2012 și 
pentru a consolida în continuare supravegherea bancară, Consiliul a aprobat în 
octombrie 2013 propunerea Comisiei privind mecanismul unic de supraveghere 
(MUS)65. În cadrul MUS, BCE are competențe de supraveghere directă a băncilor 
mai „semnificative” din statele membre respective, precum și drepturi de a mo‑
nitoriza modul în care sunt supravegheate celelalte bănci de către autoritățile 
naționale de supraveghere. În acest context, noțiunea de „semnificativ” depinde 
de dimensiune sau de alte criterii.

156 
Ca un nou pas înainte pe calea uniunii bancare și pentru a evita în viitor alte 
operațiuni de salvare a unor bănci, Comisia a propus la 10 iulie 2013 crearea unui 
mecanism unic de rezoluție (MUR). Acesta urmează să fie adoptat în scurt timp66. 
În cadrul MUR, s‑a propus ca toate costurile aferente rezoluției să fie suportate 
în primul rând de către acționarii și creditorii băncii respective (bail‑in) și, dacă 
este necesar, în ultimă instanță să se recurgă la un fond unic de rezoluție bancară 
finanțat prin contribuții din partea sectorului bancar.

157 
Criza a scos la iveală disfuncționalități de ordin general în guvernanța și supra‑
vegherea sistemului financiar mondial, legate de elemente precum structura sti‑
mulentelor acordate băncilor pentru a‑și asuma riscuri, normele contabile pentru 
estimarea activelor și a pasivelor financiare și pentru prezentarea de informații 
cu privire la acestea, rolul analiștilor de afaceri, al agențiilor de rating, al auditori‑
lor și al organismelor de reglementare și de supraveghere, care s‑au dovedit a fi 
prea apropiate de sector și nu s‑au concentrat în suficientă măsură pe asigurarea 
stabilității pieței și pe interesele consumatorilor.

158 
Răspunsul la criză a inclus salvarea a numeroase bănci de către statele membre și, 
în anumite cazuri, naționalizarea unor bănci private, introducerea unor noi regle‑
mentări pentru piețele bancare și financiare, precum și reforme ale mecanismelor 
de supraveghere existente și crearea altora noi la nivel european. Toate aceste 
aspecte ridică probleme de guvernanță, de transparență și de asigurare a răspun‑
derii pentru actul de gestiune.

159 
În acest context, una dintre provocări a constat în asigurarea legitimității de‑
mocratice în procesul de elaborare și adoptare a reglementărilor și în modul de 
funcționare a noilor instrumente. În fazele inițiale, s‑a acordat însă mai puțină 
atenție mecanismelor necesare pentru asigurarea răspunderii în legătură cu 
rezultatele scontate ale acestor instrumente.

65  Regulamentul (UE) 
nr. 1024/2013 al Consiliului.

 A se vedea și Regulamentul 
(UE) nr. 1022/2013 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului din 
22 octombrie 2013 de 
modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1093/2010 de instituire 
a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea 
bancară europeană) în ceea 
ce privește conferirea de 
atribuții specifice Băncii 
Centrale Europene în 
temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 1024/2013 al Consiliului 
(JO L 287, 29.10.2013, p. 5).

66  La 15 aprilie 2014, propunerea 
se află în stadiul de decizie 
de către Parlament, în 
primă lectură/lectură unică 
(ref. T7‑0341/2014).
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Acțiuni coordonate

160 
În noua arhitectură a reglementării și a supravegherii sectorului financiar, institu‑
ită ca răspuns la criză, răspunderea pentru actul de gestiune se întemeiază pe un 
cadru care nu este complet definit. De exemplu, unele sisteme de la nivel euro‑
pean sunt uneori acoperite doar parțial de mandatul Curții de Conturi Europene:

 — cele trei autorități de supraveghere sunt auditate de Curte;

 — pentru MUS există dispoziții specifice (prezentate anterior), în temeiul cărora 
BCE răspunde în fața Consiliului și a Parlamentului European și face obiectul 
auditurilor realizate de Curte cu privire la buna gestiune financiară67; aceasta 
nu auditează însă și autoritățile naționale de supraveghere din cadrul MUS; 
nu există dispoziții privind evaluarea de către auditori a sistemului de supra‑
veghere în ansamblu. Este posibil ca o cooperare mai strânsă cu instituțiile 
supreme de audit din statele membre respective să permită realizarea 
unor evaluări mai cuprinzătoare, dar, pentru moment, nu există astfel de 
mecanisme.

67  Articolul 27 alineatul (2) din 
Protocolul nr. 4 la TFUE privind 
Statutul Sistemului European 
al Băncilor Centrale și al Băncii 
Centrale Europene.
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161 
A doua fază a crizei, care a început în 2010, a fost legată de datoriile suverane. 
Până în ianuarie 2013, nu mai puțin de 20 de state membre au făcut obiectul unei 
decizii a Consiliului în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive. Legătura 
dintre bănci și datoria suverană a afectat performanțele bugetare ale statelor 
membre: pe de o parte, unele guverne au salvat mai multe bănci care întâmpinau 
dificultăți financiare, iar, pe de altă parte, gradul ridicat de expunere a băncilor 
la datoria suverană amenința să creeze o spirală periculoasă, fapt ce a impus 
o intervenție imediată la nivel european. Până la jumătatea anului 2013, au fost 
instituite mecanisme de stabilitate macrofinanciară ce însumau 890 de miliarde 
de euro, din care 313,6 miliarde fuseseră deja utilizate până la acea dată68.

162 
Criza sectorului bancar și a datoriilor suverane a avut un impact asupra 
performanțelor economice. Măsurile de austeritate, ajustările bugetare, costurile 
crescânde legate de serviciul datoriei și impactul unui sector bancar aflat în difi‑
cultate au agravat efectele recesiunii asupra economiei UE:

 — deficitele bugetare publice, atât în zona euro, cât și în UE‑27, au depășit 6 % 
din PIB între 2009 și 2010 (mai mult decât dublul plafonului convenit prin 
Tratatul de la Maastricht);

 — între 2007 și 2013, datoria publică a crescut în zona euro de la 66,4 % la 92,7 % 
din PIB69;

 — creșterea PIB‑ului, atât în zona euro, cât și în UE, a scăzut sub potențialul său 
pe termen lung, ajungând la valori negative în 2009 (−4,4 % pentru zona 
euro) și în 2013 (−0,4 % pentru zona euro). În termeni reali, PIB‑ul din zona 
euro a fost mai scăzut în 2013 decât în 2007, înainte de începutul crizei.

163 
UE a reacționat la criza datoriilor suverane oferind sprijin financiar statelor mem‑
bre aflate în dificultate printr‑o serie de mecanisme (a se vedea tabelul 4).

164 
Printre inițiativele lansate în cadrul UE se numără:

 — Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF), prevăzut să acorde 
asistență financiară statelor membre pe baza garanțiilor de la bugetul UE 
(Consiliul a hotărât să desființeze acest instrument până la sfârșitul lui 2013); 
și

 — asistența pentru balanța de plăți, anterioară crizei, care oferă, de aseme‑
nea, împrumuturi și linii de credit garantate de bugetul UE.

68  Situația la 30 iunie 2013. Pe 
baza capacității de creditare 
combinate a mecanismului 
privind balanța de plăți, 
a mecanismului de împrumut 
pentru Grecia, a MESF și 
a plafonului combinat al 
MESF și MES stabilit la 700 de 
miliarde de euro (a se vedea 
tabelul 4).

69  Eurostat, date online, Statistici 
privind finanțele publice, 
deficitul public (ca procent din 
PIB) și datoria publică brută 
(ca procent din PIB); a se vedea 
și Comunicatul de presă al 
Eurostat din 22 ianuarie 2014.
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Mecanismele UE și mecanisme interguvernamentale de sprijin financiar
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Asistență pentru 
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Împrumuturi interguver-
namentale acordate de 
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Fondul european de 
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(FESF)

Mecanismul european 
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instituțională

Mecanism al UE Acord interguvernamental Mecanism al UE
Societate privată deținută 
de țările din zona euro

Organizație 
interguvernamentală

Structura capitalului
Garantat de bugetul UE 
(toate statele membre 
ale UE)

Nu se aplică. Împrumuturi 
bilaterale grupate de Comisia 
Europeană

Garantat de bugetul UE 
(toate statele membre 
ale UE)

Garanții și supragaranții 
din statele din zona euro

Capital vărsat în valoare de 
80 de miliarde de euro și 
capital nevărsat în valoare de 
620 de miliarde de euro 

Capacitatea de 
creditare

50 de miliarde de euro 80 de miliarde de euro 60 de miliarde de euro 440 de miliarde de euro 500 de miliarde de euro

Sumele împrumuta-
te și statele membre 
beneficiare

13,4 miliarde de euro
(Letonia, Ungaria și 
România)

52,9 miliarde de euro
(Grecia)

43,8 miliarde de euro
(Irlanda și Portugalia)

166,1 miliarde de euro
(Grecia, Irlanda și 
Portugalia)

44,3 miliarde de euro
(Spania și Cipru)

Instrumente
Împrumuturi, linii de 
credit

Împrumuturi
Împrumuturi, linii de 
credit

Împrumuturi, achiziționare 
de obligațiuni pe piețele 
primare și secundare

Împrumuturi, achiziționare de 
obligațiuni pe piețele primare 
și secundare

Durată Mecanism permanent

Împrumuturile trebuie rambur-
sate în termen de șapte ani și 
jumătate de la data acordării, 
în 22 de plăți trimestriale de 
valoare egală.

Până la sfârșitul lui 
iunie 2013. Rămâne 
operațional și după aceas-
tă dată, până la achitarea 
tuturor datoriilor restante.

Până la sfârșitul lui 
iunie 2013. Rămâne 
operațional și după această 
dată, până la achitarea 
tuturor datoriilor restante.

Mecanism permanent,  
începând din octombrie 2012

Principalele  
organisme 
decizionale

Decizie a Consiliului, 
prin votul majorității 
calificate, pe baza unei 
propuneri din partea 
Comisiei Europene

Eurogrupul

Decizie a Consiliului, prin 
votul majorității calificate, 
pe baza unei propuneri 
din partea Comisiei 
Europene

Eurogrupul/Consiliul de 
administrație al FESF

Eurogrupul/Consiliul  
guvernatorilor MES

Bază legală
Finanțare

Articolul 143 TFUE
Decizie interguvernamentală și 
articolul 136 TFUE

Articolul 122 TFUE (un 
stat membru care se 
confruntă cu „evenimente 
excepționale situate în 
afara controlului său”)

Decizie 
interguvernamentală

Tratat interguvernamental, 
în temeiul articolului 136 
modificat din TFUE

Asigurarea  
răspunderii pentru 
actul de gestiune

Face obiectul  
procedurii UE de  
descărcare de 
gestiune.

Instrumentul nu intră sub 
incidența procedurii UE de 
descărcare de gestiune.

Activitățile Comisiei de 
sprijinire a mecanismului intră 
sub incidența procedurii UE de 
descărcare de gestiune.

Intră sub incidența  
procedurii UE de  
descărcare de gestiune.

Instrumentul nu intră sub 
incidența procedurii UE de 
descărcare de gestiune.

Adunarea generală anuală 
a acționarilor se ocupă de 
descărcarea conturilor.

Activitățile Comisiei de 
sprijinire a mecanismului 
intră sub incidența proce-
durii UE de descărcare de 
gestiune.

Instrumentul nu intră sub 
incidența procedurii UE de 
descărcare de gestiune.

Consiliul guvernatorilor 
este autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune.

Activitățile Comisiei de 
sprijinire a mecanismului intră 
sub incidența procedurii UE de 
descărcare de gestiune.

Auditul public

Audit realizat de 
Curtea de Conturi  
Europeană, în confor-
mitate cu articolul 9a 
din Regulamentul (CE) 
nr. 332/2002.

Nu există dispoziții.

Audit realizat de Curtea 
de Conturi Europeană, în 
conformitate cu articolul 8 
din Regulamentul (CE) 
nr. 407/2010.

A fost numit un auditor 
privat.

MES este auditat de un Con-
siliu de audit format din cinci 
membri, printre care și unul 
din partea Curții de Conturi 
Europene, care acționează în 
nume propriu. Se preconizează 
utilizarea unui auditor privat.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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165 
Cu toate acestea, unele inițiative esențiale au fost lansate de statele membre în 
afara cadrului UE. Pot fi amintite ca exemplu:

 — Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii eco‑
nomice și monetare (TSCG);

 — Mecanismul de împrumut pentru Grecia – un instrument al țărilor din zona 
euro, finanțat prin împrumuturi bilaterale și de Fondul european de stabilita‑
te financiară (FESF) și facilitat de Comisia Europeană. Contribuțiile naționale 
la acest mecanism pot fi auditate de instituțiile supreme de audit din țările 
respective; biroul național de audit din Grecia poate să auditeze legalitatea 
cheltuielilor efectuate în Grecia, dar nu și eficacitatea acestora, întrucât nu 
desfășoară audituri ale performanței; Curtea de Conturi Europeană poate 
audita numai asistența tehnică oferită de Comisia Europeană;

 — Fondul european de stabilitate financiară (FESF), finanțat cu bani publici, 
a fost creat de statele membre din zona euro ca instrument privat, fără să 
existe prevederi referitoare la audit sau la asigurarea răspunderii pentru actul 
de gestiune de către instituțiile europene;

 — Mecanismul european de stabilitate (MES) a fost creat pentru a acorda 
asistență statelor membre din zona euro care întâmpină dificultăți financiare. 
Anumite instituții ale UE vor pune în aplicare acest tratat interguvernamen‑
tal: soluționarea litigiilor a fost delegată către Curtea Europeană de Justiție, 
iar supravegherea ulterioară aplicării programului va fi efectuată de Comisia 
Europeană și de Consiliu. Nu s‑a atribuit niciun rol Parlamentului European (în 
sensul asigurării răspunderii pentru actul de gestiune) sau Curții de Conturi 
Europene; MES va fi auditat de un Consiliu de audit format din cinci persoane 
care acționează în nume propriu. Spre deosebire de pactul bugetar, MES nu 
cuprinde nicio prevedere referitoare la o viitoare includere a sa în Tratatul 
UE. Cu toate acestea, autoritățile politice ale UE au subliniat că „unele meca‑
nisme interguvernamentale s‑au creat ca rezultat al neajunsurilor arhitecturii 
precedente, dar acestea vor trebui integrate până la urmă în cadrul juridic al 
Uniunii Europene”70.

166 
Curtea de Conturi Europeană poate audita mecanismele instituite în cadrul juridic 
al UE (mecanismul privind balanța de plăți și MESF) și rolurile atribuite instituțiilor 
UE (de exemplu, DG Afaceri Economice și Financiare) pentru toate mecanismele  
de sprijin (inclusiv FESF, MES și împrumuturile pentru Grecia), în ceea ce privește 
evaluarea eligibilității pentru diferitele mecanisme de sprijin, formularea 
condițiilor, monitorizarea performanțelor fiecărei țări și procesul de formulare 
a recomandărilor specifice fiecărei țări. Anumite audituri ale performanței  
sunt în curs de desfășurare în aceste domenii.

70 „Către o veritabilă uniune 
economică și monetară”, 
foaie de parcurs elaborată 
de președintele Consiliului 
European în colaborare cu 
președinții Comisiei Europene, 
Eurogrupului și Băncii Centrale 
Europene, 5 decembrie 2012.
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167 
Toate instrumentele de sprijin bazate pe acorduri interguvernamentale cuprind 
dispoziții referitoare la un auditor extern. În plus, unele instituții supreme de 
audit naționale auditează cota‑parte națională respectivă din cadrul diferitelor 
instrumente de sprijin financiar. Această abordare fragmentată, împreună cu dife‑
ritele temeiuri juridice și cu diverse mecanisme de asigurare a răspunderii pentru 
actul de gestiune conduc la o structură complexă de guvernanță și de asigurare 
a răspunderii.

Acțiuni coordonate

168 
Abordarea fragmentată care caracterizează instituirea mecanismelor de sprijin fi‑
nanciar și prerogativele parțiale în materie de audit acordate diferitelor autorități 
din domeniul auditului finanțelor publice nu sunt de natură să conducă la o viziu‑
ne de ansamblu cuprinzătoare asupra răspunsului formulat la nivelul UE. În acest 
scop, va trebui ca mecanismele de audit să fie consolidate.

Gestionarea performanței

169 
La ora actuală, Comisia nu oferă informații și rapoarte detaliate din care să reiasă 
dacă măsurile de sprijin financiar sunt eficace în atenuarea efectelor de propaga‑
re și dacă statele beneficiare, conformându‑se condițiilor și programelor conveni‑
te, reușesc să depășească dificultățile financiare cu care se confruntă.
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Consolidarea supravegherii economice și bugetare

170 
O serie de măsuri au fost puse în aplicare cu scopul de a asigura coordonarea eco‑
nomică necesară pentru a reduce efectele negative de propagare ale acțiunilor 
întreprinse de un stat membru. Printre ele se numără un set de regulamente și di‑
rective (așa‑numitele six‑pack – „pachetul de șase măsuri legislative” și two‑pack – 
„pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare”), precum și o serie 
de tratate încheiate în afara cadrului juridic al UE, care se aplică statelor membre 
semnatare (pactul bugetar).

171 
Aceste norme impun stabilirea unor plafoane pentru deficitul bugetar și pentru 
datoria publică, precum și instituirea unor mecanisme de supraveghere pentru 
prevenirea efectelor de propagare, în primul rând în cadrul zonei euro. Totodată, 
ele simplifică calendarul procesului bugetar din cele 28 de state membre în ca‑
drul semestrului european și abordează teme legate de conturile și de statisticile 
naționale subiacente.

Măsuri consolidate de coordonare bugetară și economică la 
nivelul UE

172 
Ca urmare a crizei financiare, UE a luat măsuri pentru reformarea Pactului de sta‑
bilitate și de creștere. Pactul Euro Plus a constituit o primă încercare în acest sens. 
O reformă mai recentă constă într‑un set legislativ alcătuit din „pachetul de șase 
măsuri legislative” și „pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugeta‑
re” (așa‑numitele six‑pack și two‑pack), care urmăresc consolidarea coordonării 
și a supravegherii bugetare și economice la nivelul UE. De asemenea,Tratatul 
privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul UEM (cunoscut sub 
denumirea de „pact bugetar”) consolidează răspunderea în relațiile dintre statele 
membre.

 — Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) este un acord încheiat între cele 
28 de state membre ale UE pentru a facilita și a menține stabilitatea uniunii 
economice și monetare (UEM). Bazat în principal pe articolele 121 și 126 TFUE, 
pactul prevede monitorizarea bugetară a statelor membre de către Comi‑
sia Europeană și Consiliul de Miniștri și publicarea unei recomandări anuale 
privind măsurile de politică menite să asigure respectarea deplină a PSC, 
inclusiv pe termen mediu. Pactul are la bază o rezoluție și două regulamente 
ale Consiliului, adoptate în iulie 1997. Primul regulament, „privind consolida‑
rea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politi‑
cilor economice”, cunoscut drept „componenta preventivă” a PSC, a intrat în 
vigoare la 1 iulie 199871. Al doilea regulament, „privind accelerarea și clarifi‑
carea aplicării procedurii de deficit excesiv”, cunoscut drept „componenta 
corectivă” a PSC, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 199972. Toate statele membre 
ale UE, cu excepția Regatului Unit73, sunt membre de drept atât ale UEM, cât 
și ale PSC, după cum se stipulează chiar în Tratatul UE.

71  Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
al Consiliului din 7 iulie 1997 
privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea 
și coordonarea politicilor 
economice  
(JO L 209, 2.8.1997, p. 1).

72  Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
al Consiliului din 7 iulie 1997 
privind accelerarea și 
clarificarea aplicării procedurii 
de deficit excesiv  
(JO L 209, 2.8.1997, p. 6).

73  Conform articolului 4 din 
Protocolul nr. 15 (TFUE), 
această obligație nu se aplică 
Regatului Unit; conform 
articolului 5 din Protocolul 
nr. 15 (TFUE), Regatului Unit 
i se aplică însă obligația 
de a evita un deficit public 
excesiv.
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 — „Pachetul de șase măsuri legislative” constituie legislație secundară a UE și 
se aplică în principiu tuturor celor 28 de state membre, dar cuprinde și unele 
norme specifice, care vizează doar statele membre din zona euro. „Pachetul 
de două măsuri legislative” se aplică numai statelor membre din zona euro.

 — Reglementările din ambele pachete legislative consolidează diferite aspecte 
ale supravegherii economice și bugetare. Printre caracteristicile comune im‑
portante se numără: (i) adoptarea în conformitate cu procedura legislativă  
ordinară; (ii) un nivel mai important de consultare între Parlamentul Euro‑
pean și parlamentele naționale în contextul dialogului economic; (iii) soli‑
citarea adresată Comisiei de a efectua evaluări periodice ale eficacității și 
(iv) dispozițiile privind liniile de răspundere existente între părțile implicate.

 — Pactul bugetar (TSCG)74 este un tratat separat, care abordează responsa‑
bilitatea fiecărui stat membru față de celelalte în ceea ce privește practicile 
bugetare necesare pentru protecția monedei euro. El permite sesizarea Curții 
de Justiție a Uniunii Europene de către Comisie în acest sens și conferă carac‑
ter executoriu hotărârilor pronunțate de Curte. De asemenea, tratatul conso‑
lidează normele economice și de politică bugetară prin faptul că solicită ca 
aceste condiții să fie incluse în legislația națională și ca supravegherea și coor‑
donarea să se bazeze pe instituțiile UE și pe măsurile prevăzute de legislația 
Uniunii75. Comisia se ocupă de monitorizare și de inițierea proceselor de 
corectare necesare.

74  Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța 
în cadrul uniunii economice 
și monetare (TSCG), numit și 
„pactul bugetar”.

75  A se vedea articolele 10 și 11 
TSCG.
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Semestrul european

Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Glosar AAC Analiza anuală a creșterii – PNR Program național de reformă
PSC Program de stabilitate și convergență –  RMA Raportul privind mecanismul de alertă

Avizul Comisiei cu privire 
la proiectele de buget 
din zona euro; 
previziunile de toamnă

Proiectele de buget 
ale statelor membre 
din zona euro

Comisia Europeană propune 
recomandări speci�ce 
�ecărei țări;                
previziunile de primăvară

Orientări ale Consiliului 
European cu privire la 

politici, elaborate pe 
baza AAC

Statele membre 
din zona euro își 
adoptă bugetele

Consiliul European 
adoptă recomandări 
speci�ce �ecărei țări

AAC și RMA; 
lansarea bilanțurilor 
aprofundate

Statele membre prezintă 
PNR și PSC; rezultatele 
bilanțurilor aprofundate

Sursa: Comisia Europeană.

Calendarul semestrului european

Semestrul european

173 
Semestrul european este o nouă arhitectură de guvernanță convenită de statele 
membre ale UE în 201076. Semestrul european urmărește simplificarea coordonă‑
rii economice și bugetare la nivel național și european și presupune un calendar 
anual strict pentru colectarea, analizarea și evaluarea unei game largi de indica‑
tori economici. El ar trebui să pună la dispoziția tuturor părților interesate (Par‑
lamentul European și parlamentele naționale, statele membre și instituțiile UE) 
cadrul necesar pentru îmbunătățirea supravegherii și a coordonării (a se vedea 
figura 7).

76  Convenit de statele membre 
ale UE la 7 septembrie 2010, 
ca urmare a propunerilor 
Comisiei IP/10/561 și IP/10/859 
din mai, respectiv iunie 2010.
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Conturi și statistici naționale fiabile

174 
Măsurile luate pentru promovarea unor finanțe publice sustenabile suscită noi 
provocări în ceea ce privește răspunderea pentru actul de gestiune și auditul 
finanțelor publice. Coordonarea economică și bugetară se bazează în mare măsu‑
ră pe estimări contabile și statistici de înaltă calitate, care să poată fi comparate 
între statele membre. Există dovezi care arată că lipsa de transparență bugetară 
comportă costuri reale pentru statele membre și pentru UE. Incapacitatea anumi‑
tor guverne de a‑și evalua poziția bugetară reală a constituit un factor agravant în 
perioada de vârf a crizei77.

175 
Ca răspuns, prin intermediul Eurostat, Comisia a efectuat în 2012 o evaluare78 
a situației în ceea ce privește standardele de contabilitate aplicate în statele 
membre. În cadrul raportului au fost analizate implicațiile armonizării standar‑
delor de contabilitate pentru sectorul public în rândul statelor membre. IPSAS 
reprezintă un set de standarde de contabilitate pentru sectorul public menite să 
asigure, în contextul contabilității pe bază de angajamente, furnizarea în timp 
util a unor informații exacte și fiabile cu privire la situația economică și financiară 
a unui organism public. În prezent, Comisia (Eurostat) desfășoară o consultare 
cu părțile interesate cu privire la caracterul adecvat al IPSAS drept bază pentru 
elaborarea unor Standarde europene de contabilitate pentru sectorul public 
(EPSAS), care ar permite armonizarea, în rândul statelor membre, a standardelor 
de contabilitate pentru sectorul public, în contextul contabilității pe bază de 
angajamente.

176 
Indiferent care vor fi standardele de contabilitate convenite, asigurarea 
transparenței va impune:

 — prezentarea unor informații de calitate privind riscurile, astfel încât să 
fie menținută vigilența cu privire la posibilele șocuri economice asupra 
finanțelor publice;

 — informarea corectă și completă cu privire la pasivele existente și potențiale 
ale administrației publice și ale sectoarelor aferente (pentru a preciza sfera 
activității fiscale extrabugetare ale cărei costuri se pot repercuta mai târziu 
asupra administrației publice);

 — prezentarea în timp util, cu eficiență și precizie, a unor informații despre toate 
evenimentele economice survenite în sistemul de contabilitate integrată al 
entităților publice.

77  Fondul Monetar Internațional 
(2012), Fiscal transparency, 
accountability, and risk 
(Transparența bugetară, 
răspunderea pentru actul 
de gestiune și riscul), 
Departamentul de finanțe 
publice și Departamentul de 
statistică, 7 august 2012.

78  Raport al Comisiei către 
Consiliu și Parlamentul 
European – Către punerea 
în aplicare a unor standarde 
armonizate de contabilitate 
pentru sectorul public în 
statele membre. Caracterul 
adecvat al IPSAS pentru statele 
membre, SWD(2013) 57 final, 
COM(2013) 114 final.
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Acțiuni coordonate

177 
Eficacitatea cadrului de supraveghere se bazează pe performanțele diferiților 
actori din cadrul procesului: Consiliul este responsabil pentru deciziile legate de 
coordonarea economică și de guvernanță, în vreme ce Comisia poartă respon‑
sabilitatea operațiunilor principale, subiacente funcțiilor de coordonare și de 
supraveghere ale UE.

178 
„Pachetul de șase măsuri”, „Pachetul de două măsuri” și „pactul bugetar” cuprind 
dispoziții privind consultarea cu Parlamentul European: toate reglementările 
cuprind dispoziții referitoare la prezentarea de informații către Parlamentul 
European și la menținerea dialogului cu acesta în cadrul semestrului european. 
Normele prevăd o mai bună informare a Parlamentului, căruia i se oferă posibi‑
litatea de a avea o influență asupra deciziilor Consiliului. Nu este clar dacă (și în 
ce mod) semestrul european și dialogul economic vor ține seama de activitatea 
desfășurată de instituțiile supreme de audit cu privire la chestiunile relevante.

179 
Cetățenii se așteaptă ca autoritățile publice, inclusiv auditorii, să îi avertizeze cu 
privire la riscurile sistemice majore la care sunt expuse interesele lor financiare. 
Auditorii recunosc această responsabilitate. Cu ocazia congresului internațional 
din 2013 (Al XXI‑lea Incosai) al Organizației Internaționale a Instituțiilor Supre‑
me de Audit (Intosai), membrii acesteia au conchis în acordul lor că instituțiilor 
supreme de audit le revine un rol în atragerea atenției „asupra oricăror chestiuni 
agregate sau sistemice a căror importanță este atât de mare încât pot avea un 
impact asupra sustenabilității pe termen lung a politicilor guvernamentale și 
a finanțelor publice”. În calitate de instituție supremă de audit a UE, Curtea de 
Conturi Europeană poate fi chemată să tragă un semnal de alarmă în cazul unor 
eventuale riscuri sistemice la nivel european.

180 
Rolul instituțiilor de audit nu trebuie să se suprapună cu cel al instituțiilor meni‑
te să identifice și să gestioneze riscurile sistemice cât mai devreme cu putință. 
Auditorilor le revine însă misiunea de a evalua dacă aceste entități sunt adecvate 
în raport cu scopurile respective. Orice extindere a rolului auditorilor, după cum 
se sugerează în concluziile Congresului Incosai, ar necesita un consens mai amplu 
cu celelalte părți interesate și un proces de reflecție asupra capacității pe care 
o reclamă astfel de activități.
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181 
Sistemul actual este totuși fragmentat, ceea ce complică și mai mult asigurarea 
răspunderii pentru actul de gestiune și auditul finanțelor publice. Se impune 
stabilirea unor domenii de responsabilitate clare pentru ca autoritățile să poată fi 
trase la răspundere pentru actul de gestiune, inclusiv în ceea ce privește gestio‑ 
narea fondurilor publice. Cu timpul, a devenit tot mai greu de înțeles cine este 
responsabil în UE pentru ce anume, în domeniile menționate mai sus. Această 
complexitate crescândă pune în pericol legitimitatea UE.

182 
Atât în Foaia de parcurs a președintelui Consiliului European, cât și în Proiectul 
Comisiei pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă sunt 
formulate propuneri în vederea consolidării uniunii economice și monetare și 
a uniunii bancare. Printre elementele supuse în prezent dezbaterii se numără 
posibilele competențe de revizuire a bugetelor naționale în funcție de angaja‑
mentele europene, influența sporită a UE în domeniile fiscalității și ocupării forței 
de muncă, precum și, pe termen mai lung, dezvoltarea unei capacități fiscale, un 
fond de rambursare pentru gestionarea situațiilor critice de îndatorare și emisiu‑
nea comună de titluri de datorie de către statele membre din zona euro. Câteva 
dintre aceste elemente ar necesita modificarea tratatelor. Trebuie să se ia în con‑
siderare dotarea respectivelor mecanisme cu dispoziții clare, coerente și transpa‑
rente în materie de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune.

183 
Criza financiară a accelerat crearea unor noi instrumente însoțite de mecanisme 
specifice în materie de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiu‑
ne. Aceste mecanisme ilustrează provocările mai generale identificate în Partea 
a II‑a. Ținând seama de viteza cu care au fost concepute anumite instrumente 
și de noutatea lor, este recomandabil ca mecanismele de audit și de asigurare 
a răspunderii de gestiune care au fost aplicate până în prezent să fie reexaminate 
periodic în anii următori și să fie instituite mecanisme care să garanteze în mod 
adecvat transparența, răspunderea pentru actul de gestiune și auditul ori de câte 
ori sunt în joc, în mod direct sau indirect, bani publici.
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184 
Mecanismele adecvate în materie de audit și de asigurare a răspunderii pen‑
tru actul de gestiune sunt esențiale pentru procesul de control democratic. În 
procesul de evaluare a mediului instituțional al UE și a evoluțiilor sale recente, 
Curtea a identificat șase domenii (a se vedea tabelul 2) care comportă provocări 
specifice.

185 
Îmbunătățirea modului în care se răspunde de gestiune și a auditului finanțelor 
publice la nivelul UE implică următoarele elemente:

 — instituirea unor mecanisme consecvente și exhaustive în materie de audit și 
de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune, pentru toate politicile, 
instrumentele și fondurile UE;

 — instituirea unor mecanisme coerente și consecvente în materie de audit al 
finanțelor publice și de asigurare a răspunderii de gestiune în special în cazul 
instrumentelor coordonate și interguvernamentale. Dată fiind complexitatea 
existentă, cadrul corespunzător trebuie să fie bine structurat și să asigure co‑
ordonarea dintre parlamente și instituțiile de audit al finanțelor publice, atât 
la nivel național, cât și la nivelul UE;

 — instituirea unui set de mecanisme mai consecvent și mai cuprinzător pentru 
a acoperi utilizarea tuturor fondurilor gestionate de instituțiile și organismele 
UE;

 — toate părțile implicate în gestionarea și controlul bugetului UE trebuie să 
îmbunătățească în special următoarele aspecte: modul de formulare a obiec‑
tivelor, verificarea respectării normelor, măsurarea realizărilor și a rezultatelor 
și sistemele de control intern și de raportare aferente;

 — este nevoie de o cooperare mai strânsă pentru ca parlamentele să poată exer‑
cita un control exhaustiv asupra instrumentelor europene. Atât arhitectura 
existentă în UE în materie de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul 
de gestiune, cât și instrumentele europene bazate pe acorduri interguverna‑
mentale trebuie să fie îmbunătățite.

186 
Ținând seama de evoluțiile induse de criza financiară și, în plan mai general, de 
evoluțiile apărute în cadrul UE și al statelor membre, precum și de nivelul actual 
de integrare economică, bugetară și monetară, este evidentă necesitatea unei 
cooperări mai strânse între Curtea de Conturi Europeană și instituțiile supreme de 
audit din statele membre, pe bază bilaterală sau pe o bază mai amplă în funcție 
de temele abordate, pentru a se putea oferi o imagine de ansamblu mai completă 
și mai cuprinzătoare. Totodată, se resimte nevoia unei reflecții și a unei dezbateri 
aprofundate asupra sistemelor generale de audit și de asigurare a răspunderii 
pentru actul de gestiune în cadrul UE. Prezenta analiză panoramică a pus în 
evidență diverse lacune și suprapuneri ale acestor sisteme și ar trebui să contri‑
buie astfel la încurajarea dezbaterilor, orientându‑le asupra anumitor chestiuni 
esențiale.
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Lista agențiilor UE

33 de agenții descentralizate

1. Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)
2. Agenția Europeană de Mediu (AEM)
3. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
4. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
5. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale  
 Uniunii Europene (Frontex)
6. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de  
 Libertate, Securitate și Justiție (eu‑LISA)
7. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
8. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
9. Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU‑OSHA)
10. Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)
11. Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)
12. Agenția GNSS European (GSA)
13. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
14. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
15. Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
16. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
17. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
18. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
19. Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
20. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
21. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
22. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
23. Colegiul European de Poliție (CEPOL)
24. Eurojust
25. Fundația Europeană de Formare (ETF)
26. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
27. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
28. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
29. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
30. Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)
31. Oficiul European de Poliție (Europol)
32. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)
33. Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)
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Șase agenții executive

34. Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)
35. Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)
36. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (Chafea)
37. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
38. Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)
39. Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME)

O agenție a Euratom

40. Agenția de Aprovizionare a Euratom
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CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:

•  un singur exemplar: 
pe site‑ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mai multe exemplare/postere/hărți: 
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm), 
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm) 
sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm) 
la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).
(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine 

telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:

• pe site‑ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonamente:

•  de la agenții de vânzări ai Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).
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