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Activitatea Curții de Conturi
Europene a UE în 2020:
schimbări în activitatea și în misiunile
sale
2020 nu a fost un an ca oricare altul, deoarece a fost marcat de momente deosebit de dificile și
uneori destabilizatoare, dar niciunul dintre acestea nu s-a dovedit a fi total insurmontabil.
Curtea de Conturi Europeană a făcut față foarte bine tuturor provocărilor, astfel cum se arată
în raportul său de activitate publicat astăzi.
Criza provocată de pandemia de COVID-19 de la începutul anului 2020 nu a împiedicat Curtea să
își desfășoare auditurile performanței și auditurile de conformitate privind acțiunile UE.
Continuitatea activității a fost menținută pe tot parcursul anului. Curtea a continuat să furnizeze
cetățenilor UE, precum și factorilor de decizie de la nivelul UE, evaluări independente cu privire la
aspecte-cheie, care au pus în evidență ce anume a funcționat bine și au atras atenția asupra a ce
anume nu a funcționat.
În 2020, Curtea de Conturi Europeană a examinat multe dintre provocările din diferitele domenii
de cheltuieli ale UE, inclusiv mediul (biodiversitatea pe terenurile agricole, pesticidele, cheltuielile
pentru combaterea schimbărilor climatice, mediul marin), mobilitatea (congestionarea urbană,
drumurile și proiectele din domeniul transporturilor din toată Europa), aspecte sociale (sărăcia în
rândul copiilor, investiții culturale) și economice (politica din domeniul concurenței, uniunea
piețelor de capital, apărarea comercială), pentru a menționa doar câteva dintre acestea.
Curtea a dat dovadă, de asemenea, de flexibilitate în adaptarea programului său de activitate la
noua situație și la circumstanțele în schimbare provocate de pandemia de COVID-19. În special,
unele sarcini aflate în curs au fost redefinite și au fost lansate, cu termene de finalizare foarte
strânse, două analize majore ale răspunsului UE în materie de sănătate publică și de economie la
criza provocată de pandemia de COVID-19.

Textul integral al raportului anual de activitate este disponibil la adresa eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

RO
În ansamblu, în pofida reducerii drastice a capacității de efectuare a controalelor la fața locului,
Curtea a reușit să publice toate rapoartele anuale în termenele oficiale, precum și 32 de rapoarte
speciale și de documente de analiză. De asemenea, Curtea a emis 11 avize, în principal cu privire
la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la inițiativa „Next Generation EU”.
„Și pentru noi, în calitate de auditori ai UE, există o perioadă de «dinainte» și una de «după» criza
provocată de pandemia de COVID-19. Anul 2020 a adus schimbări în ceea ce privește modul de
lucru al instituției. 2020 a fost, de asemenea, un moment de răscruce pentru finanțele UE: de-a
lungul următorilor șapte ani, UE va putea cheltui 1,8 mii de miliarde de euro, din care
750 de miliarde de euro vor fi cheltuiți pentru a răspunde în mod direct la criza provocată de
pandemia de COVID-19. Noi responsabilități majore ne sunt încredințate”, a declarat
domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene. „Vă asigurăm că vom face
tot posibilul pentru a ne îndeplini în continuare rolul de auditor extern independent al UE, cu
scopul de a proteja interesele contribuabililor europeni.”
În 2020, Curtea a privit, de asemenea, foarte mult spre viitor, pregătindu-se pentru acesta. A fost
elaborată o strategie nouă pentru perioada 2021-2025, care va ghida eforturile acesteia în
următorii cinci ani. Programul de activitate 2021+ al Curții evidențiază prioritățile de audit și
prezintă detalii privind cele 73 de rapoarte speciale și documente de analiză pe care instituția
intenționează să le publice în 2021 și în 2022. Una din patru sarcini de audit care urmează să fie
demarate în 2021 va fi legată de răspunsul UE la pandemia de COVID-19 și de punerea în aplicare
a inițiativei „Next Generation EU” (NGEU).

Informații de fond
Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit extern a UE: ea își are sediul
la Luxemburg și funcționează din 1977. În cadrul instituției lucrează aproximativ 900 de persoane.
Două treimi din membrii personalului sunt auditori, care provin din toate statele membre ale
Uniunii, și femeile reprezintă în jur de jumătate din personal. Bugetul instituției a fost, în 2020, de
aproximativ 152 de milioane de euro, ceea ce reprezintă mai puțin de 0,1 % din totalul
cheltuielilor UE și în jur de 1,5 % din cheltuielile administrative ale acesteia.
Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele Curții reprezintă o verigă esențială
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE. Toate aceste documente
ajută Parlamentul European și Consiliul să monitorizeze și să controleze realizarea obiectivelor de
politică ale UE, precum și să solicite celor responsabili să dea seamă pentru gestiunea bugetului
UE – în special în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune.
Raportul de activitate pe 2020 al Curții de Conturi Europene este disponibil pe site-ul Curții
(eca.europa.eu) în 23 de limbi ale UE.
Raportul de activitate oferă o imagine completă a auditurilor și a publicațiilor Curții de Conturi
Europene, a verificărilor efectuate de aceasta în statele membre ale UE și în țări terțe, precum și
a colaborării cu principalele părți interesate în 2020. El conține, de asemenea, informații-cheie cu
privire la personalul, la gestiunea și la finanțele Curții.
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