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Politica și principiile Curții de Conturi
Europene în materie de comunicare
Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit extern a Uniunii Europene
instituită prin Tratatul UE. Curtea joacă un rol esențial în asigurarea îndeplinirii în mod eficace a
obligației de a răspunde, la nivelul UE și în fața cetățenilor UE, pentru actul de gestiune a fondurilor
publice utilizate în vederea atingerii obiectivelor UE. Curtea realizează acest lucru astfel:
•

identifică riscurile la care sunt expuse interesele financiare ale cetățenilor UE;

•

furnizează o asigurare independentă referitor la gestiunea financiară a UE și

•

formulează recomandări adresate factorilor de decizie din UE cu privire la diverse modalități de
îmbunătățire a utilizării fondurilor publice ale UE.

Valoarea adăugată adusă de Curte constă în rapoartele de audit și în avizele pe care aceasta le
publică. Ele contribuie la supravegherea publică a execuției bugetului UE și la adoptarea unor decizii
bine întemeiate în legătură cu mecanismele de guvernanță ale UE, cu modul de concepere a
programelor și a politicilor UE și cu alocarea fondurilor UE.
Politica în materie de comunicare
Prin comunicarea rezultatelor și a recomandărilor sale ce decurg în urma auditurilor pe care le
realizează, Curtea contribuie la creșterea gradului de conștientizare publică cu privire la aspecte ce țin
de gestiunea financiară a UE și de răspunderea pentru actul de gestiune la nivelul UE, precum și cu
privire la importanța utilizării fondurilor UE în mod economic, eficient și eficace și în conformitate cu
normele în vigoare. Informațiile comunicate de Curte ajută la protejarea intereselor financiare ale
cetățenilor UE prin transparența pe care o asigură. Scopul final este de a promova încrederea în buna
funcționare a UE și a instituțiilor sale.
Valoarea contribuției Curții la îndeplinirea obligației de a răspunde pentru actul de gestiune la nivelul
UE depinde, într-o mare măsură, de uzul dat activității și produselor sale de către principalii săi
parteneri din cadrul acestui proces de răspundere pentru actul de gestiune, cum ar fi:
•

Autoritățile politice, care sunt responsabile de supravegherea publică a utilizării fondurilor UE:
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și parlamentele naționale.
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•

Entitățile auditate, care sunt responsabile de gestionarea și primirea fondurilor UE: Comisia
Europeană, alte instituții, agenții și organisme descentralizate ale UE și autoritățile naționale și

•

Alți auditori ai fondurilor UE, inclusiv instituțiile supreme de audit din statele membre.

Principiile de comunicare
•

Curtea de Conturi Europeană, în calitatea sa de auditor extern al UE, aplică principiile deschiderii
și transparenței, furnizând informații oportune și accesibile referitoare la rolul, la activitatea și la
rezultatele sale.

•

Informațiile pe care le comunică Curtea contribuie la asigurarea cunoașterii și a înțelegerii
rezultatelor activității sale și servesc drept dovadă a modului în care aceasta își atinge obiectivul
de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare.

•

Pentru a proteja relația profesională dintre auditor și entitatea auditată, precum și în
conformitate cu standardele internaționale de audit și cu cerințele prevăzute în legislație, doar
informațiile conținute în rapoartele publicate fac parte din domeniul public. Acolo unde este
necesar, Curtea prezintă informații de fond și informații contextuale care să faciliteze o mai bună
înțelegere a constatărilor sale de către cititori.

•

Curtea susține conferințe de presă pentru a prezenta raportul anual și, în mod selectiv, rapoarte
speciale, avize sau alte subiecte. Comunicatele de presă se emit pentru toate rapoartele și
documentele de interes specific pe care Curtea le publică, ele fiind disponibile pe site-ul
http://eca.europa.eu.
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•

Curtea este reprezentată de președinte, acesta luând cuvântul în numele ei în legătură cu orice
aspect legat de politicile, misiunea și valorile sale, precum și în legătură cu rapoartele anuale.
Președintele și membrii Curții sunt sprijiniți în acest rol de purtătorul de cuvânt al acesteia. În
cazul rapoartelor speciale sau al anumitor subiecte, membrul raportor sau persoana desemnată
de acesta sunt cei care reprezintă Curtea.

•

Curtea comunică prin intermediul internetului, al rapoartelor de audit și al altor publicații, al
diferitelor evenimente și al mass-mediei. Totalitatea rapoartelor sale de audit și a avizelor sale
sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE la adresa http://eca.europa.eu și pe site-ul
EU Bookshop. Pagina de internet a Curții constituite principala sa platformă de informare.

