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UE nu exploatează încă pe deplin potențialul agențiilor sale 

Agențiile UE joacă un rol din ce în ce mai important în Uniune, însă rolul lor în a-i servi pe cetățenii 
UE în mod eficace trebuie să fie evaluat cu mai multă atenție. Aceasta este concluzia unui raport 
publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană. Curtea a validat conturile aferente exercițiului 2019 
pentru toate agențiile UE, cu două excepții, și a confirmat rezultatele pozitive pe care le raportase 
în anii precedenți. Pentru prima dată, Curtea a evaluat de asemenea cât de adecvată a fost acțiunea 
UE în a ajuta agențiile să își pună în aplicare politicile în interesul public. Potrivit Curții, este nevoie 
de un nivel mai ridicat de colaborare în rețea și de cooperare, precum și de o mai mare flexibilitate 
în ceea ce privește înființarea, funcționarea și posibila lichidare a agențiilor. 

„La fel ca în fiecare an, Curtea a examinat gestiunea financiară a tuturor agențiilor UE și, conform 
constatărilor sale, conturile acestora se prezintă într-o stare suficient de bună”, a declarat domnul Alex 
Brenninkmeijer, membrul Curții responsabil de acest raport. „Curtea s-a aplecat pentru prima dată și 
asupra modului în care agențiile contribuie în ansamblu la politicile UE și la cooperare în interesul 
cetățenilor. Curtea recomandă consolidarea cooperării dintre agenții în scopul dezvoltării lor ca centre 
de expertiză și de colaborare în rețea ale UE.” 

Gestiunea financiară. Per ansamblu, Curtea a confirmat rezultatele pozitive pe care le-a raportat în 
anii precedenți. Ea a emis o opinie „favorabilă” cu privire la conturile pe 2019 pentru toate cele 41 de 
agenții auditate, ceea ce înseamnă că aceste conturi prezintă în mod fidel situațiile financiare ale 
agențiilor, precum și operațiunile lor și fluxurile lor de numerar, în conformitate cu normele contabile. 
De asemenea, Curtea nu a identificat nicio neregulă în legătură cu legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de venituri și de plăți ale agențiilor, cu excepția unor probleme care afectează plățile la 
nivelul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și la 
nivelul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO). Curtea a subliniat nevoia ca agențiile să 
continue să își îmbunătățească gestiunea financiară, concentrându-se, printre altele, pe achizițiile 
publice, pe conflictele de interese și pe procedurile de recrutare. 

Performanță. Dacă în trecut a pus accentul pe performanța agențiilor la nivel individual, de această 
dată Curtea a identificat două criterii-cheie pe care toate agențiile ar trebui să le îndeplinească pentru 
a putea contribui într-un mod mai eficace la politicile UE. 
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În primul rând, Curtea a examinat dacă ciclul de viață al agențiilor este suficient de flexibil pentru 
a servi domeniului de politică relevant al UE și cooperării europene într-un context global în schimbare. 
În acest sens, Curtea a detectat o lipsă de flexibilitate în ceea ce privește înființarea, funcționarea și, în 
cazurile necesare, lichidarea agențiilor. În unele domenii de politică își desfășoară activitatea mai multe 
agenții, ceea ce poate duce la suprapuneri între mandatele și/sau activitățile acestora. 

În al doilea rând, Curtea a examinat măsura în care agențiile au acționat ca centre de expertiză și de 
colaborare în rețea pentru punerea în aplicare a politicilor UE și a constatat că potențialul lor nu este 
pe deplin exploatat. În cazul unora dintre agenții, Curtea a identificat cazuri de mecanisme de 
guvernanță extrem de complexe sau deficitare. De exemplu, dimensiunea consiliilor de administrație 
ale unora dintre agenții este destul de mare, antrenând uneori riscul unei ineficiențe în luarea deciziilor 
și riscul unor costuri administrative considerabile. Mai mult, deși componența consiliilor de 
administrație asigură luarea în considerare a unei multitudini de poziții naționale, ea nu garantează 
angajamentul din partea statelor membre. 
Auditul sugerează, de asemenea, că unele agenții ar fi putut să își îndeplinească mai bine rolul dacă ar 
fi primit mai mult sprijin din partea statelor membre, a industriei, a Comisiei sau a altor agenții. În fine, 
potrivit constatărilor Curții, contribuția agențiilor la politicile UE și la cooperarea în cadrul acesteia, 
deși pertinentă, nu este măsurată și comunicată publicului larg într-un mod clar. Eforturile agențiilor 
de sensibilizare la nivel internațional cu privire la activitățile lor sunt de asemenea limitate, în pofida 
unor rezultate bune înregistrate, de exemplu, în sectorul aviației și în cel al cooperării judiciare. 

Unele riscuri semnalate de Curte au implicații atât din perspectivă financiară, cât și din perspectiva 
performanței, de exemplu caracterul neadecvat, în unele cazuri, al resurselor umane și financiare. 
Anumite agenții depind, pentru funcțiile critice, în mod excesiv de contractanți externi, ceea ce 
antrenează riscuri asociate cu achizițiile publice. Alte agenții ar putea să nu fie suficient de reactive, 
din motive fie de reglementare, fie de guvernanță, să își adapteze programele de activitate sau 
bugetele la mediile aflate în schimbare rapidă. În sfârșit, unele agenții suferă de o lipsă cronică de 
resurse, în timp ce altele nu sunt capabile să își utilizeze în totalitate bugetele anuale. 

În general, Curtea recomandă Comisiei și agențiilor: 
o să evalueze cu mai multă atenție coerența agențiilor de-a lungul duratei lor de existență și să 

își adapteze resursele în consecință; 
o să evalueze ineficiențele sub aspectul guvernanței și să îmbunătățească răspunderea de 

gestiune și raportarea cu privire la performanță pentru a se concentra nu numai pe 
activitățile agențiilor, ci și pe contribuția lor la punerea în aplicare a politicilor; și 

o să înlesnească eforturile agențiilor de a acționa pe deplin ca centre de expertiză și de 
colaborare în rețea în domeniile de politică respective. 
 

Informații generale 

Agențiile UE sunt caracterizate printr-o diversitate de structuri de guvernanță, de mandate și de sarcini 
și, de-a lungul timpului, UE a creat o diversitate de agenții pentru a răspunde unor tipuri de provocări 
diferite. Majoritatea agențiilor sunt finanțate aproape în integralitate de la bugetul UE și gestiunea lor 
financiară este transparentă: Curtea efectuează auditul conturilor lor anuale. Cu toate acestea, 
a devenit mai dificil să se evalueze în ce măsură agențiile se achită în mod adecvat de mandatele lor 
respective, după cum a arătat Curtea în cadrul mai multor audituri anterioare referitoare la 
performanța unor agenții individuale. De-a lungul anilor, Curtea a făcut referire în mod repetat la 
necesitatea îmbunătățirii guvernanței, a răspunderii de gestiune și a raportării cu privire la 
performanță. În acest an, pentru prima dată, Curtea a completat rapoartele sale anuale referitoare la 
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finanțele agențiilor UE cu o evaluare la nivel global a condițiilor în care agențiile servesc Uniunea, 
statele membre și publicul larg. 

„Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2019”, declarațiile de asigurare 
detaliate întocmite pentru fiecare agenție și Raportul special 22/2020, intitulat „Viitorul agențiilor UE 
– Există potențial pentru o mai mare flexibilitate și cooperare”, sunt disponibile în 23 de limbi ale UE 
pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). Informații privind măsurile luate de Curtea de 
Conturi Europeană ca răspuns la pandemia de COVID-19 sunt disponibile aici. 

Persoana de contact pentru presă pentru acest raport: Claudia Spiti E: claudia.spiti@eca.europa.eu  M: 
+352 691553547 
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