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INTRODUCERE 

1. În conformitate cu dispozițiile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, Curtea a emis o opinie privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, 

în legătură cu fiecare dintre cele 32 de agenții de reglementare, precum și pentru cele șase 

agenții executive, pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom (Euratom), pentru Institutul 

European de Inovare și Tehnologie (EIT) și pentru Fondul de pensii al Europol (a se 

vedea tabelul 1

2. Ca și în anii anteriori, Curtea a auditat legalitatea și regularitatea operațiunilor. Trebuie 

precizat însă că 2014 a fost primul exercițiu pentru care conturile anuale ale EIT și ale celor 

30 de agenții de reglementare finanțate de Uniune au fost verificate de un auditor extern 

independent (societate de audit), în conformitate cu articolul 208 alineatul (4)

). 

1 din noul 

Regulament financiar al UE și cu articolul 107 alineatul (1)2

3. În ceea ce privește Agenția de Aprovizionare a Euratom, două agenții care se finanțează 

în totalitate din surse proprii (Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pie ței Interne - OAPI și 

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante - OCSP), cele șase agenții executive și Fondul de 

pensii al Europol, Curtea și-a desfășurat propria activitate de audit cu privire la conturile 

anuale. 

 din noul regulament financiar 

cadru pentru agenții. Opinia formulată de Curte cu privire la aceste conturi a luat în 

considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent, precum și 

măsurile luate ca răspuns la constatările acestuia. 

                                                      

1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1). 

2 Articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (JO L 328, 7.12.2013, 
p. 42). 
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Tabelul 1 - Mecanismul de audit utilizat, pe categorii 

 Agenții auditate de Curte Auditate numai 
de Curte 

Auditate de Curte și 
de auditorul extern 

Total 

Agenții de 

reglementare 

Agenții finanțate de Uniune - 30 

32 Agenții finanțate din surse 
proprii - OAPI și OCSP 

2 - 

Agenții executive 
EACEA, REA, ERCEA, EASME, 
INEA și CHAFEA 

6 - 6 

Alte organisme 

Euratom și Fondul de pensii 
al Europol 

2 - 
3 

EIT - 1 

Total  10 31 41 

4. În anexa I

5. Această sinteză prezintă o imagine generală a rezultatelor auditurilor anuale efectuate 

de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul financiar 2014 și urmărește să faciliteze 

analizarea și compararea rapoartelor specifice elaborate de Curte. Opiniile și observațiile 

Curții, precum și răspunsurile agențiilor se găsesc în aceste rapoarte anuale specifice. Sinteza 

de față nu reprezintă un raport de audit sau o opinie de audit. 

 sunt prezentate detalii cu privire la agen țiile auditate, la bugetele și la 

personalul acestora. 

6. Agențiile descentralizate joacă un rol important în punerea în aplicare a politicilor UE, 

mai ales a sarcinilor de natură tehnică, științifică, operațională și/sau normativă. Scopul lor 

este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra formulării politicilor și de a 

consolida cooperarea dintre UE și autoritățile naționale prin punerea în comun a expertizei 

tehnice și de specialitate din ambele părți. Sediile agențiilor se află în diferite orașe de pe 

întreg teritoriul UE. 

7. Cele șase agenții executive au sarcini legate de gestionarea unuia sau a mai multor 

programe ale Uniunii și mandatul lor are o durată fixă. Cinci dintre aceste agenții își au sediul 

la Bruxelles, iar una, la Luxemburg. 
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8. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) din Budapesta este un organism 

independent și descentralizat al UE, care pune în comun resurse științifice, comerciale și 

educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a Uniunii. 

9. Agenția Euratom din Luxemburg a fost creată cu scopul de a contribui la realizarea 

obiectivelor prevăzute de Tratatul de instituire a Comunită ții Europene a Energiei Atomice.  

10. Fondul de pensii al Europol, care se află la Haga, a fost creat pentru a asigura finanțarea 

și plata pensiilor pentru personalul care era angajat de Europol înainte ca acesta să devină o 

agenție a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2010. 

11. Bugetul total pe 2014 al agențiilor s-a ridicat la aproximativ 1,9 miliarde de euro 

(2 miliarde de euro în 2013), ceea ce reprezintă aproape 1,4 % din bugetul general al UE 

pe 2014 (1,4 % în 2013). Aproximativ 1,2 miliarde de euro provin din finanțări acordate de 

Comisia Europeană, restul veniturilor provenind din taxe percepute și din alte surse. 

Personalul agențiilor este format din 6 578 de funcționari permanenți și agenți temporari 

(6 536 în 2013), reprezentând 14 % (14 % în 2013) din efectivul total de personal al UE 

prevăzut de bugetul general al Uniunii (schema de personal). Pentru agenții mai lucrează și 

alte aproximativ 3 200 de persoane (2 900 în 2013), reprezentând personal contractual sau 

detașat. Creșterea efectivului de personal s-a concentrat în special în acele agenții cărora 

le-au fost încredințate sarcini suplimentare, în agențiile cu responsabilități de supraveghere 

în sectorul financiar și în agențiile executive cărora li s-au atribuit responsabilități 

suplimentare în cadrul Orizont 2020 și al altor programe. 

12. În timp ce riscul financiar asociat agențiilor este relativ scăzut în raport cu bugetul total al 

UE, riscul pentru reputația Uniunii este ridicat: agențiile se bucură de o mare vizibilitate în 

statele membre și exercită o influență semnificativă asupra proceselor de elaborare a 

politicilor și de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii de 

importanță vitală pentru cetățenii europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, securitatea, 

libertatea și justiția. 
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INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL OPINIILOR CURȚII 

13. În ceea ce privește cele 31 de agenții auditate de un auditor extern independent, Curtea 

a examinat activitatea societăților de audit în conformitate cu standardele internaționale de 

audit. Curtea a luat în considerare această activitate la formularea opiniei sale de audit cu 

privire la fiabilitatea conturilor, opinie prezentată în rapoartele anuale specifice.  

14. Utilizând activitatea societăților private de audit, Curtea dispune de o asigurare adecvată 

pentru a-și formula propriile opinii de audit privind fiabilitatea conturilor. 

15. În ceea ce privește verificarea legalității și regularității operațiunilor, pentru care Curtea 

își păstrează responsabilitatea exclusivă, abordarea de audit adoptată cuprinde proceduri 

analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor interne ale 

agențiilor.  

16. În legătură cu restul de 10 agenții, Curtea a continuat să auditeze atât legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente, cât și fiabilitatea conturilor. 

REZULTATELE AUDITULUI 

Opiniile privind fiabilitatea conturilor 

17. Conturile finale ale celor 41 de agenții prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 

semnificative, situația financiară a acestora la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele 

operațiunilor lor și fluxurile lor de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în 

conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar aplicabil și cu normele contabile 

adoptate de contabilul Comisiei. 

18. Curtea a inclus paragrafe de evidențiere a unor aspecte3

                                                      

3 Un paragraf de evidențiere a unui aspect este utilizat pentru a atrage atenția cititorilor asupra 
unei chestiuni care, deși nu este denaturată în mod semnificativ în conturi, prezintă o 
importanță atât de mare încât este esențială pentru înțelegerea conturilor de către utilizatori. 

 în legătură cu fiabilitatea 

conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la 

Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și în legătură cu conturile 

Fondului de pensii al Europol. În cazul agenției eu-LISA, situația semnalată de Curte în 
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raportul său anual specific privind exercițiul 2013 persistă, fiind legată de necesitatea unor 

date fiabile și complete pentru estimarea valorii principalelor sisteme de informații ale 

agenției, inclusiv a costurilor componentelor hardware, ale componentelor software gata de 

utilizat și ale dezvoltării de software. Aceste active se amortizează și valoarea aferentă scade 

în fiecare an, deși rămâne considerabilă pentru exercițiul 2014. În cazul Fondului de pensii al 

Europol, Curtea a atras atenția asupra faptului că conturile fondului pentru exercițiul 2014 

au fost întocmite plecând de la ipoteza continuită ții activității, deși se estimează că, până la 

sfârșitul anului 2015, nu va mai exista niciun participant activ. Pe lângă aceasta, op țiunea de 

a lichida fondul este în curs de evaluare. 

Opiniile privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 

19. În legătură cu cele 41 de agenții, Curtea a concluzionat că operațiunile subiacente 

conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 sunt conforme cu legile 

și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative. 

20. Curtea a inclus un paragraf de evidențiere a unui aspect în ceea ce privește legalitatea şi 

regularitatea operațiunilor subiacente conturilor Institutului European de Inovare și 

Tehnologie. Acordurile de grant încheiate în temeiul acordurilor-cadru de parteneriat cu 

primele trei „comunități de cunoaștere și inovare” prevăd că contribuția financiară a 

institutului nu poate depăși 25 % din totalul cheltuielilor înregistrate de comunită ți în primii 

cinci ani, și anume între 1 ianuarie 2010 și decembrie 2014. 

Observații care nu pun în discuție opiniile exprimate de Curte 

21. Fără a pune în discuție opiniile pe care le-a exprimat, Curtea a formulat în total 79 de 

observații (97 pentru exercițiul 2013) vizând 35 de agenții (35 și în exercițiul 2013), pentru a 

evidenția aspecte importante și pentru a indica domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri. 

Observațiile formulate au vizat fiabilitatea conturilor, legalitatea și regularitatea 

operațiunilor, controalele interne, execuția bugetului și alte aspecte precum buna gestiune 

financiară. 
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Graficul 1 - Numărul observațiilor formulate în funcție de rubrică 

 

Sursă: Rapoartele specifice privind conturile anuale ale agențiilor aferente exercițiului 2014. 

22. Anexa II

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor 

 include o prezentare generală a observațiilor formulate cu privire la fiecare 

agenție. O sinteză a celor mai frecvente observații și/sau a observațiilor deosebit de 

importante este prezentată mai jos. 

23. Pe lângă cele două paragrafe de evidențiere a unor aspecte menționate anterior, a fost 

formulată o observație cu privire la fiabilitatea conturilor Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe (ESMA). Aceasta se referă la prezentarea veniturilor pe baza unor sume 

estimate și nu pe baza sumelor reale. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

24. Cele cinci observații (șapte observații pentru exercițiul 2013) din această categorie 

vizează cinci agenții (șapte în 2013) și privesc deficiențe ale procedurilor de achiziții – cum ar 

fi cele legate de claritatea specificațiilor tehnice din caietele de sarcini ori de lansarea în timp 

Fiabilitatea 
conturilor: 1

Legalitate/
Regularitate : 5

Controalele 
interne: 7

Execuția bugetară: 
44

Alte observații :  
22

Observații formulate de Curte pentru exercițiul 2014
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util a procedurilor de ofertare – sau deficiențe la nivelul controalelor cu privire la granturi și 

al respectării termenelor stabilite prin norme pentru colectarea taxelor. 

Observații cu privire la controalele interne 

25. Cele șapte observații (17 pentru exercițiul 2013) vizează șapte agenții (10 agenții în 

2013). În două cazuri, observațiile din această categorie privesc deficiențe de la nivelul 

controalelor cu privire la granturi (două astfel de observații pentru 2013), iar într-un alt caz, 

observațiile se referă la neajunsuri ale controalelor privind activele (două astfel de observații 

pentru 2013); celelalte observații sunt legate de deficiențe ale controalelor interne. În 

ansamblu, controalele interne au cunoscut o ameliorare considerabilă. Numărul observa țiilor 

a scăzut cu peste 50 % și nu au existat observații referitoare la neaplicarea standardelor de 

control intern. 

Observații cu privire la execuția bugetară 

26. În acest domeniu, observația cea mai frecventă a vizat nivelul ridicat al creditelor 

angajate reportate, această observație fiind formulată în cazul a 28 de agenții (24 de agenții 

pentru 2013). De obicei, se consideră că un nivel ridicat al reportărilor contravine principiului 

bugetar al anualității și că acesta poate indica deficiențe în planificarea și execuția bugetului. 

Totuși, această situație este adeseori rezultatul unor evenimente pe care agențiile nu le pot 

controla sau nu le pot controla decât parțial (cum ar fi facturi sau declarații de cheltuieli 

neprimite până la sfârșitul exercițiului) sau care se justifică prin caracterul multianual al 

operațiunilor, al procedurilor de achiziții sau al proiectelor. 

27. În opt cazuri (șapte pentru exercițiul 2013), s-au constatat rate ridicate de anulare a 

reportărilor din exercițiile anterioare. Aceste anulări indică faptul că creditele reportate 

fuseseră angajate în mod nejustificat sau pe baza unor nevoi supraestimate. 

28. Curtea a formulat trei observații cu privire la insuficiența angajamentelor (șase astfel de 

observații pentru exercițiul 2013) și o observație referitoare la transferurile bugetare ridicate 

(trei observații de acest tip pentru exercițiul 2013). 
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Alte observații 

29. Au fost formulate în total 22 de alte observații (același număr ca pentru 2013) și acestea 

priveau 17 agenții (15 agenții în 2013). Șapte dintre aceste observații erau legate de buna 

gestiune financiară. Patru dintre cele șapte observații priveau deficiențe în gestionarea 

procedurilor de achiziții și a contractelor: acumularea de cheltuieli de regie și de profituri 

într-un cuantum ridicat; concurență insuficientă în ceea ce privește prețurile din cauza 

importanței excesive acordate calității; obiectivele și activitățile planificate nu erau suficient 

de specifice pentru a justifica decizia de atribuire a contractului; planificarea deficitară legată 

de înlocuirea unui contract a afectat concurența loială. 

30. În cursul auditului unei agenții, Curtea a detectat o greșeală apărută în calculul salariilor, 

care a condus la plăți salariale inferioare celor datorate efectiv pentru unii membri ai 

personalului UE recrutați înainte de intrarea în vigoare a Statutului funcționarilor adoptat 

în 2004. În urma verificărilor suplimentare solicitate de Curte, această problemă a fost 

detectată în alte 18 agenții (totalul sumei datorate se ridică la aproximativ 378 670 de euro). 

Sumele implicate sunt însă semnificative doar în cazul a șase agenții și au fost deci 

menționate în mod expres în raportul anual specific respectiv. Există o diferen ță de opinie 

între agenții și Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) cu privire la 

responsabilitatea pentru această eroare. 

31. Agenția Europeană de Mediu a contractat servicii de păstrare în siguranță a datelor 

(backup) de la un furnizor de servicii de tip cloud, prin intermediul unui contract 

interinstituțional încheiat inițial de DIGIT. Având în vedere condițiile stipulate în contract, 

respectarea privilegiilor și imunităților Uniunii Europene, care sunt aplicabile agenției, nu era 

garantată. De asemenea, nu era asigurată respectarea garan țiilor privind protecția vieții 

private pe care articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE le oferă cetă țenilor 

Uniunii Europene. Este posibil ca și alte agenții să utilizeze în viitor astfel de servicii. Prin 

urmare, este esențial ca acestea să se asigure că serviciile respective permit o protecție 

completă a privilegiilor și imunităților necesare pentru funcționarea agențiilor și că ele 

garantează respectarea vieții private a cetățenilor europeni. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare 

32. Rapoartele anuale specifice privind exercițiul 2014 conțin o trecere în revistă a acțiunilor 

întreprinse de agenții în urma observațiilor pendinte formulate în exercițiile anterioare. 

În anexa III

CONCLUZII 

 se arată că, în legătură cu cele 153 de observații pendinte existente la sfârșitul 

exercițiului 2013, în 2014 fuseseră finalizate 51 de acțiuni corective, iar 41 se aflau în 

derulare. În ceea ce privește șase observații, nu fuseseră luate încă măsuri corective. În cazul 

a 55 de observații, legate în principal de reportări bugetare justificate, nu se solicitase nicio 

acțiune corectivă. 

33. Toate agențiile au întocmit conturi fiabile. Curtea a formulat două paragrafe de 

evidențiere a unor aspecte, și anume în cazul eu-LISA și al Fondului de pensii al Europol. 

34. Curtea a concluzionat că operațiunile subiacente conturilor erau conforme cu legile și 

reglementările în vigoare în cazul tuturor agențiilor și a formulat un paragraf de evidențiere 

a unui aspect în cazul Institutului European de Inovare și Tehnologie. 

35. A fost formulată o observație în ceea ce privește utilizarea de către Agenția Europeană 

de Mediu a serviciilor de cloud. 

36. Șase observații formulate de Curte se refereau la plățile salariale datorate unor membri 

ai personalului UE recrutați înainte de intrarea în vigoare a Statutului funcționarilor adoptat 

în 2004. 

37. Agențiile și-au îmbunătățit în continuare procedurile prin întreprinderea unor acțiuni 

corective ca răspuns la observațiile formulate de Curte în anii precedenți. Cu toate acestea, 

se pot aduce în continuare îmbunătățiri, după cum o indică numărul de observații formulate 

în legătură cu exercițiul 2014. 
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Veniturile (previziuni bugetare, drepturi constatate și sume primite) și schemele de personal ale agențiilor Anexa I

Agenție 
Direcția generală sub tutela 

căreia se află agenția
Domeniul de politică

Bugetul de 
venituri prevăzut2

Drepturi 
constatate2 Sume primite2 Schema de 

personal3
Bugetul de 

venituri prevăzut2
Drepturi 

constatate2 Sume primite2 Schema de 
personal3

(în milioane de 
euro)

(în milioane de 
euro)

(în milioane de 
euro)

(în milioane de 
euro)

(în milioane de 
euro)

(în milioane de 
euro)

Agenții de reglementare

Agenția Europeană pentru Medicamente – EMA SANCO
Sănătate și protecția 

consumatorilor
282 311 272 599 252 269 240 611

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne – OAPI MARKT Piața internă 194 196 196 844 418 189 189 861

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – AESA MOVE Mobilitate și transporturi 162 145 137 685 151 125 125 692

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre – 
FRONTEX

HOME Afaceri interne 98 87 87 152 94 92 92 153

Oficiul European de Poliție – EUROPOL HOME Afaceri interne 84 85 85 450 83 83 83 457
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – 
EFSA

SANCO
Sănătate și protecția 

consumatorilor
80 80 80 344 76 76 76 351

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă – EMSA MOVE Mobilitate și transporturi 58 58 58 210 57 58 56 213

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – ECDC SANCO
Sănătate și protecția 

consumatorilor
60 59 59 194 58 59 59 198

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene – CDT

LANGUAGE Servicii lingvistice 56 48 47 203 52 54 50 206

Agenția Europeană de Mediu – AEM ENV-CLIM Mediu 43 53 52 135 49 63 63 138
Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene – 
EUROJUST

HOME Justiție 34 34 34 209 32 32 32 213

Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE Întreprinderi 33 37 37 495 99 98 98 503

Agenția Europeană a Căilor Ferate – AEF MOVE Mobilitate și transporturi 26 26 26 140 26 26 26 143

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene – FRA

JUSTICE Justiție 21 21 21 75 22 22 22 78

Autoritatea Bancară Europeană – ABE MARKT Piața internă 34 34 34 111 26 26 26 93
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de 
Viață și de Muncă – EUROFOUND

EMPL
Ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale
21 21 21 99 21 21 21 101

Fundația Europeană de Formare – ETF EAC Educație și cultură 20 21 21 94 20 22 22 96
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe – 
ESMA

MARKT Piața internă 33 32 32 133 28 30 30 121

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale – CEDEFOP

EAC Educație și cultură 18 17 17 98 19 18 18 100

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale 
– EIOPA

MARKT Piața internă 22 22 22 87 19 18 18 80

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie – 
OEDT

HOME Afaceri interne 15 16 16 82 16 16 16 84

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă 
– EU-OSHA

EMPL
Ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale
15 15 15 43 15 16 16 44

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – OCSP SANCO
Agricultură și dezvoltare 

rurală
15 13 13 47 14 13 13 48

Agenția GNSS European – GSA ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE Întreprinderi 25 358 358 96 14 54 54 77

2014 2013
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Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – EFCA MARE Afaceri maritime și pescuit 9 9 9 53 9 9 9 54

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați – EIGE

JUSTICE Justiție 7 7 7 29 7 8 8 30

Colegiul European de Poliție – CEPOL HOME Afaceri interne 9 9 9 27 8 9 9 28
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor – ENISA

INFSO
Societatea informațională și 

media
10 10 10 48 10 10 9 47

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei – ACER

ENER Energie 11 11 11 54 12 12 12 49

Biroul European de Sprijin pentru Azil – EASO HOME Afaceri interne 16 13 13 51 11 10 10 45
Oficiul Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice – 
OAREC

INFSO
Societatea informațională și 

media
4 4 4 16 4 4 4 16

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție – eu-LISA

HOME Afaceri interne 65 57 57 120 34 19 19 120

Agenții executive
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 
– EACEA

EAC Educație și cultură 47 47 47 108 51 52 52 105

Agenția Executivă pentru Cercetare – REA RTD Cercetare și inovare 52 52 52 145 47 47 47 140
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare 
– ERCEA

RTD Cercetare și inovare 36 36 36 100 40 40 40 100

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - 
EASME (anterior, EACI)

ENER
Energie, antreprenoriat și 

inovare
24 25 25 77 16 16 16 37

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele – INEA 
(anterior, TEN-TEA)

MOVE Mobilitate și transporturi 13 14 14 49 10 10 10 33

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și 
Alimente – CHAFEA (anterior, EAHC)

SANCO Protecția consumatorului 7 7 7 12 7 7 7 12

Alte organisme

Institutul European de Inovare și Tehnologie – EIT EAC Inovare și tehnologie 175 167 167 39 99 97 97 34

Agenția de Aprovizionare a Euratom1 – EURATOM ENER și RTD Energie și inovare 0,1 0,1 0,1 25 0,1 0,1 0,1 25

Fondul de pensii al Europol – EPF HOME
Cheltuieli administrative ale 

Europol
nu se aplică nu se aplică nu se aplică nu se aplică nu se aplică nu se aplică nu se aplică nu se aplică

Total 1 934 2 257 2 208 6 578 2 026 1 830 1 794 6 536

2014 2013
Partea din veniturile agențiilor asigurată prin finanțări furnizate de Comisie: 60,5% 51,9%
Bugetul de venituri prevăzut al agențiilor în comparație cu bugetul general al UE: 1,4% 1,4%
Schema de personal a agențiilor în comparație cu efectivul total de personal prevăzut de bugetul general al UE: 14,1% 14,0%

1 Agenția de Aprovizionare a Euratom nu figurează în conturile anuale consolidate ale UE.
2 Potrivit conturilor anuale consolidate ale UE pentru 2014/2013.  
3 Exclusiv funcționari permanenți și agenți temporari ai UE (AD, AST și AST/SC), conform schemei de personal. 
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Observații formulate de Curte pentru exercițiul 2014, care nu pun în discuție opinia acesteia Anexa II

Deficiențe în 
procedurile de 

achiziții

Deficiențe la 
nivelul 

controalelor 
privind 

granturile

Reportări 
efectuate în 

lipsa unui 
angajament 

juridic

Întârzieri în 
colectarea 

taxelor 

Controale deficitare 
privind imobilizările 

corporale/inventarul

Controale 
deficitare 

privind 
granturile

Altele
Nivel ridicat 

al 
reportărilor

Nivel ridicat al 
transferurilor 

bugetare

Nivel ridicat 
de anulare a 
reportărilor 

din 2013

Angajamente 
insuficiente

Altele
Buna 

gestiune 
financiară

Greșeli în 
calcularea 
salariilor

Rată ridicată 
de rotație a 
personalului

Altele

1 ACER- Ljubljana 3 X X X
2 OAREC -Riga 3 X X X
3 CdT - Luxemburg 1 X
4 CEDEFOP - Salonic 0

5 CEPOL - Budapesta 2 X X
6 CHAFEA - Luxemburg 1 X
7 OCSP - Angers 2 X X
8 EACEA - Bruxelles 1 X
9 AESA - Köln 2 X X

10 EASME - Bruxelles 3 X X X
11 EASO - Valletta 7 X X X X X X X
12 ABE - Londra 1 X
13 ECDC - Stockholm 1 X
14 ECHA - Helsinki 2 X X
15 AEM - Copenhaga 3 X X X
16 EFCA - Vigo 0

17 EFSA  - Parma 1 X
18 EIGE - Vilnius 1 X
19 EIOPA  - Frankfurt 1 X
20 EIT - Budapesta 4 X X X X
21 EMA - Londra 4 X X X X
22 OEDT - Lisabona 1 X
23 EMSA - Lisabona 0

24 ENISA  - Heraklion 1 X
25 EPF - Haga 0

26 AEF - Valenciennes 2 X X
27 ERCEA - Bruxelles 1 X
28 ESMA - Paris 4 X X X X
29 ETF - Torino 3 X X X
30 EU-LISA - Tallinn 2 X X
31 EU-OSHA - Bilbao 2 X X
32 EURATOM - Luxemburg 0

33 EUROFOUND - Dublin 2 X X
34 EUROJUST - Haga 2 X X
35 EUROPOL - Haga 2 X X
36 FRA - Viena 2 X X
37 FRONTEX - Varșovia 4 X X XX
38 GSA - Praga 3 X XX
39 INEA - Bruxelles 1 X
40 OAPI - Alicante 4 X X X X
41 REA - Bruxelles 0

1 2 1 1 1 2 2 3 28 1 8 3 4 7 6 2 7

1

1% 6% 9% 56% 28%

Control check 79

Subtotaluri:
79

Totaluri: 7 44 22

Numărul total 
al observațiilor

Controalele interne Execuția bugetară Alte observațiiLegalitatea/regularitatea operațiunilor

Fiabilitatea 
conturilor

5
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Stadiul acțiunilor prin care s-a dat curs observațiilor pendinte privind exercițiile 2012 și 2013, observații care nu puneau în discuție opinia Curții Anexa III

Total Finalizată În curs de desfășurare Nedemarată încă
Nu se 
aplică

Agenții de reglementare

1 Agenția Europeană pentru Medicamente – EMA 1 1

2 Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne – OAPI 4 1 1 1 1

3 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – AESA 3 2 1

4
Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre – 
FRONTEX

11 3 4 4

5 Oficiul European de Poliție – EUROPOL 3 2 1

6 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – EFSA 3 2 1

7 Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă – EMSA 3 1 2

8 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – ECDC 6 1 1 4

9 Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – CDT 5 3 1 1

10 Agenția Europeană de Mediu – AEM 2 2

11 Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene – EUROJUST 3 1 1 1

12 Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA 2 2

13 Agenția Europeană a Căilor Ferate – AEF 6 2 4

14 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA 2 2

15 Autoritatea Bancară Europeană – ABE 3 1 2
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16 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – EUROFOUND 5 2 1 2

17 Fundația Europeană de Formare – ETF 1 1

18 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA 10 4 5 1

19 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale – CEDEFOP 0

20 Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA 4 2 2

21 Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie – OEDT 4 3 1

22 Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă – EU-OSHA 2 2

23 Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – OCSP 3 2 1

24 Agenția GNSS European – GSA 2 2

25 Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – EFCA 2 2

26 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – EIGE 3 2 1

27 Colegiul European de Poliție – CEPOL 8 4 3 1

28 Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor – ENISA 5 1 1 3

29 Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei – ACER 5 4 1

30 Biroul European de Sprijin pentru Azil – EASO 8 3 2 3

31
Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice – 
OAREC 

6 2 2 2

32
Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție – eu-LISA*

8 2 1 1 4

Agenții executive
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33 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură – EACEA 1 1

34 Agenția Executivă pentru Cercetare – REA 0

35 Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – ERCEA 0

36 Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - EASME (anterior, EACI) 1 1

37 Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele – INEA (anterior, TEN-TEA) 3 2 1

38 Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente – CHAFEA (anterior, EAHC) 2 2

Alte organisme

39 Institutul European de Inovare și Tehnologie – EIT 9 4 2 3

40 Agenția de Aprovizionare a Euratom – EURATOM 3 2 1

41 Fondul de pensii al Europol – EPF 1 1

153 51 41 6 55Totaluri
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