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Stimată doamnă președintă, 

Stimați deputați, 

Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint Programul de activitate pe 2016 al Curții de Conturi 
Europene. 

2016 va fi un an de încercare pentru Uniunea Europeană și pentru instituțiile sale. Uniunea Europeană 
și statele membre se confruntă cu provocări majore pe termen lung, precum și cu o serie de crize 
aflate în desfășurare, care privesc în special: 

• Consolidarea economiei și crearea de locuri de muncă; 

• Îndeplinirea unor noi obiective în materie de dezvoltare durabilă și de politici climatice, precum și 

• Gestionarea migrației și combaterea terorismului. 

Din acest motiv, este esențial ca UE să utilizeze în mod optim mijloacele limitate – atât legislative, cât 
și bugetare – pe care le are la dispoziția sa. Cu alte cuvinte, ameliorarea performanței și a modului în 
care sunt stabilite prioritățile reprezintă în acest moment aspecte-cheie pentru UE, în special în 
contextul revizuirii strategiei sale pe termen lung și a cadrului său financiar multianual. 

Programul de activitate pe 2016 al Curții reflectă această realitate, stabilind auditurile pe care 
planificăm să le demarăm și rapoartele pe care intenționăm să le publicăm în 2016. Din nou, pe lângă 
faptul că ne vom îndeplini obligația de a elabora peste 50 de rapoarte anuale, vom continua să punem 
accentul pe auditul performanței. 

Desigur, nu putem să audităm și să raportăm cu privire la orice. Așadar, obiectivul nostru este de a 
concentra activitatea Curții asupra acelor aspecte care, în opinia noastră, pot aduce cea mai mare 
valoare adăugată. În acest scop, identificăm priorități de audit care să ne ghideze activitatea de-a 
lungul unei perioade de doi până la trei ani. 

Aceste priorități constituie o sursă de inspirație pentru temele din rapoartele anuale ale Curții și 
determină selecția noilor sarcini pentru rapoartele speciale. Totodată, ele reprezintă domenii în care 
dorim să dezvoltăm cunoștințe și o experiență de audit pe termen lung. 

În fiecare an, Curtea își actualizează prioritățile în urma unei analize a evoluțiilor de la nivelul UE și în 
urma examinării nevoilor părților interesate de activitatea noastră. În ceea ce privește programul de 
activitate pentru acest an, am beneficiat de un nivel de colaborare fără precedent în rela ția cu 
comisiile din cadrul Parlamentului. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru control bugetar și 
Conferinței președinților de comisie pentru acest lucru. 

Sperăm foarte mult că, de acum înainte, acest dialog interinstituțional va deveni o caracteristică 
permanentă a procesului de programare a activității Curții. 

În opinia noastră, el reprezintă o parte esențială a eforturilor depuse de Curte pentru ca realizările 
sale să fie cât mai relevante și mai utile posibil. Acest dialog ne permite să identificăm prioritățile 
activității noastre de audit, să selectăm teme și să stabilim sfera auditurilor specifice, făcând astfel 
posibilă evitarea unor decalaje între așteptările părților interesate și realizările efective ale Curții. 

În luna octombrie a anului trecut, cu ocazia vizitei membrilor Comisiei CONT la Curte, am prezentat pe 
scurt prioritățile instituției noastre pentru 2016. De data aceasta, aș dori să mă refer în mod specific la 
câteva dintre auditurile specifice legate de prioritățile menționate, audituri pe care intenționăm să le 
demarăm în 2016. 

După cum spuneam la începutul acestui discurs, consolidarea economiei și crearea de locuri de muncă 
reprezintă în continuare o prioritate majoră pentru UE. 

În ultimii ani, am acordat așadar prioritate auditării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul 
tinerilor. De altfel, colega mea, doamna Iliana Ivanova, vă va prezenta cel mai recent raport special al 
Curții pe această temă, în cadrul următorului subiect de pe agenda dumneavoastră. 



   

3 

În 2016, ne vom concentra atenția asupra eforturilor depuse pentru întărirea economiei prin 
consolidarea pieței interne, inclusiv asupra inițiativelor legate de agenda digitală a Comisiei. 

Intenționăm, în special, să demarăm audituri cu privire la sprijinul pentru mobilitatea lucrătorilor, 
infrastructura de bandă largă de mare viteză și rețelele feroviare și rutiere, precum și cu privire la 
inițiativele menite să înlăture obstacolele în calea pieței interne și să amelioreze reglementarea 
serviciilor financiare. 

Economia europeană se va putea dezvolta și crește doar într-o atmosferă de guvernanță economică și 
financiară solidă. Și acest aspect va continua să reprezinte o prioritate de audit pentru noi. 

În 2016, pe baza unor audituri lansate anul trecut, Curtea prevede să raporteze cu privire la asistența 
financiară acordată statelor membre, procedura de deficit excesiv și supravegherea agențiilor de 
rating de credit din UE. 

Mai mult, Curtea a planificat de asemenea să auditeze pentru prima dată noul mecanism unic de 
supraveghere și noul mecanism unic de rezoluție, precum și să înceapă o evaluare a primilor cinci ani 
de funcționare a semestrului european. 

Politica în domeniul energiei rămâne și ea o prioritate. În 2015, am publicat un raport special cu 
privire la piața internă a energiei și securitatea aprovizionării cu energie. În 2016, prioritatea o va 
reprezenta energia și climatul, temă cu privire la care intenționăm să realizăm o analiză panoramică.  

Îndeplinirea obiectivelor climatice are implicații importante și pentru o serie de domenii de politică 
tradiționale ale UE, în care sunt cheltuite fonduri ale UE. În 2016, am planificat să raportăm cu privire 
la angajamentul global de a cheltui 20 % din bugetul UE pentru activități legate de politicile climatice, 
precum și să analizăm în mod specific politica privind biocombustibilii, practicile agricole și ajutorul 
pentru energia din surse regenerabile în zonele rurale. 

Pe lângă cele menționate mai sus, avem o nouă prioritate majoră de audit pentru anul 2016: azilul, 
migrația și securitatea.  

După cum știți, Curtea derulează în prezent un audit cu privire la cheltuielile în materie de migrație în 
țările din sudul Mediteranei și în țările din vecinătatea estică a UE. Observațiile preliminare 
traversează în acest moment procedura contradictorie și, având în vedere interesul deosebit pe care 
comisia dumneavoastră îl are cu privire la acest subiect, ele vor fi finalizate cât de curând posibil. 

De când am început acest audit în 2014, pe teritoriul UE a sosit un număr fără precedent de refugiați, 
mulți dintre aceștia căutând azil. UE și statele membre au luat măsuri pentru a gestiona această criză, 
alte măsuri suplimentare fiind planificate pentru acest an. 

Prin urmare, Curtea intenționează să demareze un nou audit în cursul acestui an, care se va referi în 
mod specific la răspunsul Comisiei la criza refugiaților. La realizarea acestui audit, ne vom baza pe 
cunoștințele cu privire la politica UE din acest domeniu pe care le-am dobândit în cadrul auditului 
privind migrația. 

În 2016, intenționăm de asemenea să demarăm audituri cu privire la instrumentele de protecție 
împotriva terorismului, măsurile de prevenire a traficului cu ființe umane și ajutorul acordat statelor 
care ar putea fi surse potențiale de migranți și de solicitanți de azil, cum ar fi Tunisia și Republica 
Centrafricană.  

La fel ca în anii anteriori, am planificat să începem activitatea de audit cu privire la o serie de rapoarte 
speciale pe teme legate de principalele instrumente ale UE de coordonare și implementare a 
politicilor, respectiv strategia UE, principalele programe de cheltuieli, precum și agențiile și alte 
organisme. 

În ceea ce privește principalele programe de cheltuieli, intenționăm să analizăm absorbția fondurilor 
UE, selecția proiectelor și corecțiile financiare în domeniul coeziunii, precum și schema de plată de 
bază în agricultură. 
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În ceea ce privește entitățile din cadrul UE, intenționăm să evaluăm performanța Agenției Executive 
pentru Inovare și Rețele și a inițiativelor tehnologice comune din domeniul cercetării, precum și să 
realizăm o examinare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Prioritățile instituției noastre se vor reflecta și în activitatea de audit care stă la baza rapoartelor 
noastre anuale.  

Următorul raport anual referitor la bugetul UE va include un capitol nou privind rubrica Securitate și 
cetățenie din cadrul financiar multianual. 

Vom continua să punem un accent special în raportul anual pe aspectele privind performanța. În 
capitolul privind obținerea de rezultate pornind de la bugetul UE, intenționăm să raportăm cu privire 
la evaluarea la jumătatea perioadei realizată de Comisie în ceea ce privește Strategia Europa 2020 și la 
măsura în care programul Orizont 2020 se concentrează pe rezultate și contribuie la realizarea 
obiectivelor acestei strategii. 

De asemenea, în cuprinsul capitolelor relevante din raportul anual, vom raporta din nou cu privire la 
aspectele legate de performanță care decurg din auditul operațiunilor de cheltuieli efectuate în cadrul 
gestiunii partajate. 

Nu în ultimul rând, vom urmări de asemenea evoluțiile în ceea ce privește absorbția fondurilor UE și 
utilizarea instrumentelor financiare pe care le-am menționat anul trecut în capitolul referitor la 
gestiunea bugetară și financiară a UE. 

Stimată doamnă președintă, stimați deputați, 

După cum în mod corect arată Comisia în programul său de activitate pentru 2016, UE se confruntă cu 
circumstanțe excepționale care necesită acțiuni pe măsură. La rândul său, Curtea recunoaște acest 
lucru și în ceea ce o privește.  

Până acum, m-am referit la prioritățile de audit ale Curții pentru anul 2016. Acum, aș dori să spun 
câteva cuvinte cu privire la măsurile pe care le întreprindem pentru a ne ameliora performan ța ca 
instituție. 

În 2016, va fi nevoie să gestionăm o schimbare semnificativă în cadrul institu ției noastre, în contextul 
avansării pe calea reformelor, ca parte a strategiei noastre pe 2013-2017. 

La începutul lunii ianuarie, a intrat în vigoare modelul nostru de organizație bazat pe sarcini. Avem 
convingerea că acest model ne va permite să gestionăm sarcinile și resursele instituției noastre într-un 
mod mai simplu și mai flexibil în anii care urmează. 

În special, sunt convins că ne va permite să adoptăm rapoartele speciale pe care le vom demara 
în 2016 într-un termen de 13 luni în general, după cum se prevede în prezent în Regulamentul 
financiar. 

Vom prezenta mai multe informații cu privire la progresele realizate în implementarea strategiei 
noastre, precum și a recomandărilor formulate în cadrul consultării inter pares și a celor formulate de 
Parlament în Raportul nostru anual de activitate pe 2015. 

Stimată doamnă președintă, stimați deputați, 

Trăim vremuri pline de provocări pentru Uniunea noastră. Instituțiile UE trebuie să coopereze pentru 
a rezolva problemele spinoase cu care ne confruntăm, folosind fiecare puterile și resursele de care 
dispunem în modul cel mai eficient cu putință.  

În 2016, Curtea de Conturi Europeană dorește să contribuie la eforturile noastre colective în acest 
sens, implementând programul de activitate pe care am avut onoarea să vi-l prezint astăzi. 

Vă mulțumesc. 


