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Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, 

Doamnelor și domnilor, 

Aș dori să vă mulțumesc, domnule Theurer, dumneavoastră și comisiei pe care o prezidați, pentru 
ocazia de a rosti acest discurs. 

Am onoarea de a vă prezenta astăzi programul anual de activitate al Curții pentru anul 2014. 
Dialogul cu deputații din Parlamentul European și, în special, cu membrii acestei comisii a fost 
extrem de util pentru membrii Curții la elaborarea acestui program de activitate, care stabilește 
prioritățile instituției și activitățile prevăzute pentru 2014. 

Împreună, instituțiile noastre joacă un rol esențial și complementar în asigurarea îndeplinirii în mod 
eficace a obligației de a răspunde, în fața cetățenilor UE, pentru gestiunea fondurilor publice 
cheltuite în vederea atingerii obiectivelor UE. 

Obiectivul strategic al Curții pentru perioada 2013-2017, și anume maximizarea contribuției sale la 
îmbunătățirea modului în care UE răspunde pentru actul de gestiune, a fost un factor esențial în 
selectarea sarcinilor incluse în programul de activitate pentru acest an. 

În concordanță cu acest obiectiv, am dorit să reflectăm în programul nostru de activitate rezultatele 
cooperării cu Parlamentul European și cu Consiliul. 

Curtea dorește să se axeze în mai mare măsură pe auditul aspectelor legate de performanță, aceasta 
fiind una dintre prioritățile sale principale. În acest sens, vor fi necesare măsuri pentru a ne ameliora 
capacitatea de a desfășura audituri ale performanței. 

Prin urmare, aș dori să vă prezint, pe lângă o imagine de ansamblu a rapoartelor pe care intenționăm 
să le publicăm anul acesta, și o serie de inițiative specifice ale Curții, relevante pentru dezvoltarea 
practicilor sale de audit al performanței. În special, aș dori să vă prezint rezultatele evaluării 
internaționale inter pares desfășurate în 2013, rezultate care vor fi publicate astăzi. 

Stimate domnule președinte, stimați membri, 

În 2014, Curtea intenționează să publice: 

- rapoartele anuale cu privire la execuția bugetului UE și la fondurile europene de dezvoltare; 

- 51 de rapoarte anuale specifice cu privire la agenții și la alte organisme ale UE; 

- 24 de rapoarte speciale, care abordează în principal aspecte legate de performanță, și 

- un raport privind situația acțiunilor întreprinse în urma unor rapoarte speciale anterioare. 
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De asemenea, în conformitate cu strategia sa, Curtea intenționează să publice rezultatele a două 
analize panoramice, una privind riscurile principale pentru gestiunea financiară a UE și cealaltă 
privind deficitul în materie de audit și de răspundere a UE pentru actul de gestiune. 

În ceea ce privește Raportul anual al Curții referitor la execuția bugetului UE privind exercițiul 
financiar 2013, Curtea intenționează să asigure continuitatea și comparabilitatea față de ultimul 
raport anual elaborat de instituție și să ofere mai multe informații privind întreaga perioadă 
multianuală de programare 2007-2013. Curtea nu are de semnalat în acest moment nicio schimbare 
legată de metodologie. 

Aș dori totuși să informez comisia că instituția noastră analizează în prezent impactul potențial pe 
care cadrul financiar 2014-2020 și schimbările de la nivelul gestiunii financiare a UE îl vor avea 
asupra auditurilor efectuate în vederea declarației de asigurare și asupra rapoartelor anuale 
referitoare la exercițiul 2014 și la exercițiile ulterioare. 

În ceea ce privește rapoartele speciale, Curtea intenționează să desfășoare în 2014 audituri ale 
performanței referitoare la subiecte care acoperă toate rubricile cadrului financiar. Pentru a ilustra 
această gamă variată de subiecte, voi menționa în continuare câte un exemplu pentru fiecare 
domeniu de cheltuieli. 

În domeniul creșterii inteligente și favorabile incluziunii, vom publica un raport special prin care se va 
evalua succesul proiectelor cofinanțate prin Fondul european de dezvoltare regională și prin Fondul 
de coeziune în domeniul investițiilor în producția de energie din surse regenerabile. 

Un alt raport special va acoperi integrarea în politica agricolă comună a obiectivelor politicii UE în 
domeniul apei, acesta fiind un subiect legat de rubrica Creștere durabilă: resurse naturale. 

În ceea ce privește rubrica Europa în lume, Curtea va publica un raport special privind eficiența 
gestiunii Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE). 

Pentru rubrica Administrație, la cererea expresă a Parlamentului, Curtea va analiza reducerile de 
costuri care ar putea rezulta în urma stabilirii unui sediu unic al Parlamentului European. 

În cele din urmă, în domeniul Securității și cetățeniei, Curtea va audita gradul de eficacitate a 
implementării Fondului pentru frontierele externe. 

Anexa la programul de activitate conține o listă completă a tuturor rapoartelor speciale preconizate, 
inclusiv detalii ale obiectivelor auditului. 

Stimate domnule președinte, stimați membri, 

Asigurarea eficacității răspunderii de gestiune și a auditurilor într-un cadru de guvernanță financiară 
și economică a UE aflat în evoluție reprezintă o preocupare de cel mai înalt nivel pentru instituțiile 
noastre respective. 

Ca răspuns la evoluțiile de la nivelul UE, Curtea desfășoară un audit cu privire la Autoritatea Bancară 
Europeană și a creat o echipă specială de proiect pentru a-și îmbunătăți capacitatea generală de a 
desfășura audituri în acest domeniu. 
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Am reunit angajați din diferite servicii ale Curții, care dispun de profilurile și expertiza necesară 
pentru a desfășura acest tip de audituri, le-am oferit o formare specializată și am recrutat un expert 
de prim rang în domeniu, din exteriorul Curții, pentru a acorda sprijin acestei echipe. 

Activitatea echipei se va concentra mai întâi pe următoarele teme: 

- rolul Comisiei în programele de asistență macrofinanciară pentru Ungaria, Irlanda, Letonia, 

Portugalia și România în cadrul Mecanismului de asistență financiară pentru balanțele de 

plăți ale statelor membre și al Mecanismului european de stabilizare financiară; 

- asistența macrofinanciară acordată Greciei și 

- procedura aplicabilă deficitelor excesive. 

Prin această combinație între sarcini în noi domenii, rapoarte speciale referitoare la teme care 
acoperă toate rubricile cadrului financiar și rapoartele sale anuale, Curtea urmărește, ca și în anii 
anteriori, să ofere Parlamentului European și acestei comisii, în special, o bază solidă pentru 
exercitarea rolului-cheie al acestuia în asigurarea controlului public al activităților UE. 

În același timp, suntem conștienți de faptul că Parlamentul European și alte părți interesate se 
așteaptă ca rolul Curții să continue să evolueze și în viitor. 

Curtea salută interesul manifestat de Parlament față de activitatea instituției noastre, precum și 
opinia exprimată în raportul referitor la viitorul rol al Curții de Conturi Europene, potrivit căreia 
posibilele reforme ale instituției trebuie să fie încadrate în contextul mai larg al obiectivului de a 
crește nivelul de răspundere publică în UE. 

Curtea este dornică să abordeze acele aspecte semnalate în raportul Parlamentului în legătură cu 
care are puterea de a acționa. Acestea privesc în special activitatea sa, relațiile cu părțile interesate 
și utilizarea resurselor. În numeroase cazuri, Curtea a demarat deja o serie de inițiative relevante, ca 
parte a procesului de punere în aplicare a strategiei sale pentru perioada 2013-2017. 

În contextul implementării acestor inițiative, Curtea va profita de ocazie pentru a ține seama de 
sugestiile și de preocupările formulate în raportul Parlamentului European. În cadrul prezentării 
susținute anul trecut pe tema programului anual de activitate, am avut plăcerea de a vă descrie 
unele dintre aceste inițiative. Astăzi, aș dori să vă prezint câteva dintre rezultatele obținute în cadrul 
a patru inițiative. 

În primul rând, Curtea a elaborat o nouă procedură de programare a activității, care introduce o 
examinare anuală a politicilor și a riscurilor, cu scopul de a se ține mai bine seama de prioritățile de 
politică ale partenerilor, inclusiv de aspecte orizontale esențiale de gestiune financiară. 

În al doilea rând, Curtea a adoptat o strategie pentru comunicarea și relațiile cu părțile interesate, 
aplicabilă începând din 2013. Principala prioritate constă în consolidarea în continuare a relațiilor cu 
principalii parteneri instituționali, în speță Parlamentul European și Consiliul, obiectivul urmărit fiind 
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acela de a se asigura o mai bună reflectare a priorităților legislative și bugetare în programul de 
activitate al Curții. 

O noutate de interes direct pentru această comisie este faptul că un membru al Curții va avea 
sarcina specifică de a consolida și facilita relațiile instituționale. Mai mult, dorim să asigurăm o 
comunicare mai eficace a rezultatelor noastre, prin dezvoltarea publicațiilor noastre și prin 
modernizarea procedurilor legate de relația cu mass-media. 

În al treilea rând, Curtea dorește să își îmbunătățească modul de funcționare. În acest sens, am 
finalizat două evaluări interne foarte importante: una dintre acestea vizează raționalizarea 
proceselor de audit și de raportare, iar cealaltă urmărește să identifice modalități de îmbunătățire a 
eficienței și a eficacității gestionării activităților legate de audit ale Curții. Evaluările au condus la 
formularea unor propuneri cuprinzătoare, destinate să amelioreze capacitatea de adaptare a Curții și 
promptitudinea în elaborarea rapoartelor. 

În al patrulea rând, în paralel cu aceste două evaluări interne, Curtea a făcut obiectul unei a doua 
evaluări externe internaționale inter pares. Aceasta s-a desfășurat în 2013, iar raportul va fi publicat 
astăzi. Evaluarea inter pares s-a axat pe practicile aplicate de Curte pentru auditul performanței și a 
analizat modul în care au fost puse în aplicare recomandările formulate în urma evaluării anterioare. 

Aș dori să îmi exprim aprecierea față de echipa excelentă de colegi de la instituțiile supreme de audit 
din Germania (Bundesrechnungshof), Franța (Cour des comptes) și Suedia (Riksrevisionen) care au 
participat la evaluare. Țin să mulțumesc pe această cale instituțiilor supreme de audit respective, 
precum și membrilor echipei de evaluare, pentru munca lor valoroasă și riguroasă. 

Curtea ia notă cu satisfacție de concluzia formulată în urma evaluării, potrivit căreia instituția 
noastră a dat curs în mod sistematic recomandărilor formulate în urma evaluării inter pares din 2008 
și a luat deja o serie de măsuri pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea practicilor sale de audit al 
performanței. 

Evaluatorii au constatat că instituția noastră a dezvoltat în mod progresiv standardele, manualele și 
orientările sale privind auditul performanței, respectând îndeaproape standardele profesionale 
internaționale. Și această concluzie reprezintă o încurajare pentru noi. Mai mult, suntem de acord cu 
observația că angajamentul nostru strategic față de consolidarea răspunderii de gestiune în UE este 
o condiție prealabilă pentru obținerea unei recunoașteri ca actor relevant în structura complexă a 
instituțiilor europene și pentru capacitatea de a contribui cu o valoare adăugată prin activitatea 
noastră de audit. 

Curtea apreciază observațiile constructive și recomandările formulate, care, printre altele, identifică 
oportunitățile și provocările pe care le implică ameliorarea în continuare a practicilor noastre de 
audit al performanței. În mare măsură, aceste recomandări confirmă și vin în completarea 
rezultatelor propriilor inițiative interne ale Curții. 

Pe lângă confirmarea sferei vizate pentru raționalizarea procesului de audit și pentru integrarea mai 
bună a perspectivelor partenerilor Curții în selectarea sarcinilor de audit, echipa de evaluare 
încurajează Curtea să formuleze recomandări mai practice, care să fie destinate în mod specific unor 
organe de la nivelul UE sau de la nivel național, și să revizuiască natura și conținutul schimburilor cu 
Comisia, în calitatea acesteia de principală entitate auditată. 
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Stimate domnule președinte, stimați membri, 

Curtea are acum la dispoziție recomandări extrem de valoroase din partea celor mai importante trei 
surse: principalul său partener – Parlamentul European, instituții similare – alte instituții supreme de 
audit, precum și din partea propriei conduceri și a personalului său. 

Curtea consideră că, prin implementarea coerentă a acestor recomandări în perioada acoperită de 
strategia sa, se va asigura o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare a instituției și, astfel, pentru 
maximizarea contribuției pe care Curtea, alături de alte instituții ale UE, cum ar fi Parlamentul, o 
aduce la obiectivul comun de a îmbunătăți modul în care Uniunea răspunde în fața cetățenilor săi 
pentru actul de gestiune. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată. 
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