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1. Care este rolul Curții de Conturi Europene în raport cu bugetul UE? 

În fiecare an, Curtea verifică conturile UE și prezintă o opinie cu privire la două aspecte: 
exactitatea și fiabilitatea conturilor și măsura în care bugetul a fost cheltuit în conformitate 
cu normele aplicabile. Această verificare stă la baza declarației de asigurare pe care Curtea 
are obligația de a o furniza Parlamentului European și Consiliului în temeiul articolului 287 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
În 2019, cheltuielile UE s-au ridicat la un total de 159,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 
2,1 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. 

2. A validat Curtea de Conturi Europeană conturile aferente exercițiului 2019? 

Da. Curtea a validat conturile aferente exercițiului 2019 ca fiind fiabile (prin emiterea unei 
„opinii favorabile”), așa cum a procedat pentru fiecare exercițiu financiar începând cu 2007. 
Curtea concluzionează că, pentru exercițiul 2019, conturile prezintă în mod fidel, sub toate 
aspectele semnificative, situația financiară a Uniunii Europene, precum și rezultatele 
acesteia. 
Pe lângă opinia referitoare la conturi, Curtea trebuie să exprime – bazându-se pe activitatea 
de audit desfășurată – și o opinie cu privire la conformitatea plăților subiacente cu normele 
UE aplicabile. În ultimii ani, s-a observat o ameliorare de ansamblu în ceea ce privește nivelul 
de eroare estimat pentru plăți, de la 3,8 % în 2015 la 3,1 % în 2016, la 2,4 % în 2017 și la 
2,6 % în 2018. Pentru 2019 însă, rata de eroare estimată de Curte a crescut ușor, la 2,7 %. 

3. Ce înseamnă nivelul de eroare estimat de Curte? 

Nivelul de 2,7 % reprezintă o estimare calculată de Curte cu privire la sumele care nu ar fi 
trebuit să fie plătite de la bugetul UE, deoarece, în opinia Curții, fondurile în cauză nu au 
fost cheltuite în conformitate cu normele UE și, prin urmare, fie nu erau conforme cu scopul 
urmărit de Consiliu și de Parlament prin legislația respectivă a UE, fie nu respectau 
reglementările naționale specifice din statele membre. 
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Printre erorile tipice se numără plățile efectuate către beneficiari neeligibili sau pentru 
proiecte neeligibile ori pentru achiziții de bunuri sau servicii ori pentru investiții pentru care 
normele în materie de achiziții publice nu au fost aplicate corect. 

4. Trebuie interpretat acest lucru ca însemnând o risipă a 2,7 % din fondurile UE? 

Nu. O astfel de afirmație ar fi inexactă deoarece există o diferență importantă între „eroare” 
și „risipă”. În cadrul testelor pe care le-a efectuat, Curtea verifică dacă banii UE au fost 
cheltuiți în conformitate cu normele aplicabile, dacă cheltuielile declarate au fost calculate în 
mod corespunzător și dacă au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate. În caz de 
nerespectare a uneia dintre aceste cerințe, Curtea consideră că este vorba de o „eroare”. 
Nivelul de 2,7 % se referă la aceste aspecte. 

Unele erori erau legate de plăți pentru care nu s-au respectat condițiile de eligibilitate. De 
exemplu, Curtea a constatat că o cale pietonală urbană din Portugalia fusese cofinanțată de 
UE, deși lucrările erau deja finalizate la data la care s-a solicitat finanțare din partea UE. 
Această situație contravine condițiilor de eligibilitate, care nu permit finanțări retroactive. 
Într-un alt caz, o fermă cu peste 1 000 de hectare a solicitat finanțare pentru construcția 
unui spațiu de depozitare pentru furaje, dar a construit în schimb un spațiu de depozitare 
pentru cereale. Acest lucru contravenea normelor, care prevăd că sprijinul pentru 
construcția de spații de depozitare a recoltei este disponibil doar pentru exploatațiile de 
dimensiuni mai mici. În ambele cazuri, este posibil ca fondurile UE să fi avut totuși un anumit 
impact pozitiv și să fi dus la obținerea anumitor efecte benefice, chiar dacă beneficiarii nu au 
îndeplinit toate condițiile.  
În același timp, este destul de posibil ca fonduri cheltuite cu respectarea tuturor legilor și 
reglementărilor să fie totuși irosite. Un exemplu semnalat de Curte este o infrastructură 
portuară care a fost construită fără să se țină cont de nivelurile preconizate ale transportului 
de marfă. 

5. Erorile identificate reprezintă fraudă? 

În marea majoritate a cazurilor, răspunsul este nu. Frauda este un act deliberat de inducere 
în eroare în vederea obținerii unui beneficiu. Deși frauda poate fi dificil de detectat în cursul 
procedurilor obișnuite de audit, testele efectuate de Curte identifică în fiecare an un număr 
de cazuri în care există suspiciuni de fraudă.  
În 2019, Curtea a identificat, în rândul celor aproximativ 747 de operațiuni auditate, 9 cazuri 
în care exista o suspiciune de fraudă. Toate aceste cazuri au fost semnalate Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), care efectuează investigații și procedează la urmărirea 
lor subsecventă, acolo unde este necesar, în cooperare cu autoritățile din statele membre. 

6. Gestiunea financiară a UE este mai puțin bună? 

În ultimii ani, a existat o ameliorare de ansamblu în ceea ce privește nivelul de eroare 
estimat pentru cheltuieli, de la 4,4 % în 2014 la 2,7 % în 2019. S-au observat îmbunătățiri 
față de 2018, cum ar fi evoluția pozitivă din domeniul resurselor naturale și rezultatele 
durabile din domeniul administrației. 
Cheltuielile cu risc ridicat continuă însă să fie afectate de erori semnificative. Ponderea 
acestui tip de cheltuieli a crescut în bugetul pe 2019 la 53 %, reprezentând majoritatea 
populației de cheltuieli auditate de Curte. Curtea estimează că nivelul de eroare care 
afectează cheltuielile cu risc ridicat este de 4,9 %. Spre deosebire de ultimii trei ani, Curtea 
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concluzionează de data aceasta că eroarea este generalizată și emite, prin urmare, o opinie 
contrară referitoare la cheltuieli. 

7. Ce înseamnă „o eroare generalizată”? 

Peste jumătate din cheltuielile UE din 2019 au fost considerate a fi cheltuieli cu risc ridicat. 
Nivelul de eroare estimat de Curte pentru totalul cheltuielilor este de 2,7 %, dar, în cazul 
cheltuielilor cu risc ridicat luate separat, acest nivel crește până la 4,9 %. Din cauza ponderii 
considerabile a acestei categorii în totalul cheltuielilor, Curtea consideră că eroarea este 
generalizată: altfel spus, eroarea este prezentă în întreaga populație auditată sau într-o 
parte semnificativă a acesteia. 

8. Care sunt cheltuielile cu „risc ridicat”?  

Cheltuielile cu risc ridicat se referă în principal la rambursarea de către UE a costurilor 
eligibile aferente unor activități eligibile (reglementate de norme complexe). Rambursările 
au loc, de exemplu, pentru proiecte de cercetare (în cadrul cheltuielilor din domeniul 
Competitivitate), pentru investiții din domeniul dezvoltării rurale și regionale (în domeniile 
Coeziune și Resurse naturale), precum și pentru proiecte de ajutor pentru dezvoltare (în 
domeniul Europa în lume). În 2019, proporția acestui tip de cheltuieli a crescut la 53,1 %, în 
mare parte din cauza unei creșteri a cheltuielilor de la rubrica Coeziune. 
Cheltuielile cu un risc mai scăzut privesc plățile bazate pe drepturi la plată, efectuate către 
beneficiari care îndeplinesc anumite condiții (mai puțin complexe). Aceste plăți includ, de 
exemplu, ajutoarele directe pentru fermieri (în domeniul Resurse naturale), bursele de 
studiu și bursele de cercetare (în domeniul Competitivitate) sau salariile și pensiile 
personalului UE (în domeniul Administrație). 

9. Ce înseamnă „opinie favorabilă/opinie cu rezerve/opinie contrară”? 

O opinie „favorabilă” înseamnă că cifrele prezintă o imagine corectă și fidelă și că sunt 
respectate normele privind raportarea și gestiunea financiară.  

O opinie „cu rezerve” înseamnă că auditorii nu sunt în măsură să exprime o opinie 
favorabilă, însă problemele identificate nu au un caracter generalizat.  
O opinie „contrară” indică existența unor probleme generalizate.  

10. Ce înseamnă un „nivel semnificativ de eroare”? 

În terminologia de audit, acest concept desemnează nivelul peste care erorile sunt 
considerate ca având un efect semnificativ. Un nivel semnificativ de eroare este susceptibil 
să influențeze procesul decizional al destinatarilor vizați ai unui raport de audit. Atât Curtea, 
cât și Comisia Europeană utilizează pragul de 2 % ca prag de semnificație. 

Raportul anual al Curții pe 2019 este disponibil în 23 de limbi ale UE, la adresa 
eca.europa.eu. 
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