RO
Comunicat de presă

Luxemburg, 30 octombrie 2019

Programul de activitate al Curții de
Conturi Europene pentru 2020: verificăm
dacă UE obține rezultate
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi programul său de activitate pentru 2020, în care sunt
prezentate prioritățile sale de audit viitoare. Aceste priorități acoperă o gamă largă de subiecte,
reflectând provocările principale și preocupările majore ale UE: utilizarea durabilă a resurselor naturale,
creșterea și incluziunea, migrația, securitatea și dezvoltarea globală, piața unică și o Uniune Europeană
responsabilă și eficientă. Curtea va examina aceste aspecte pentru a stabili dacă UE își îndeplinește
angajamentele.
Programul de activitate pentru 2020 oferă mai multe informații cu privire la aproximativ 41 de rapoarte
pe care Curtea preconizează că le va publica în 2020 și care sunt rezultatul unei selecții efectuate pe baza
unei evaluări a principalelor riscuri la care sunt expuse cheltuielile UE și implementarea politicilor
acesteia. De asemenea, Curtea va publica, pentru prima dată, un raport anual privind performanța
politicilor UE. Acesta se adaugă la rapoartele anuale ale Curții cu privire la bugetul UE, la fondurile
europene de dezvoltare, la Mecanismul unic de rezoluție, la agențiile UE, la întreprinderile comune și la
Școlile Europene. Curtea va publica totodată avize referitoare la reglementări noi sau actualizate ale UE
care au implicații financiare.
„Deși suma de aproximativ 140 de miliarde de euro corespunzătoare bugetului anual total al UE poate
părea mare, ea reprezintă doar în jur de 1 % din venitul național brut al statelor sale membre”, a declarat
președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne. „Prin urmare, este cu atât mai
important ca bugetul UE să fie cheltuit cu eficacitate și, din acest motiv, activitatea Curții se concentrează
din ce în ce mai mult pe evaluarea măsurii în care politicile și programele UE își ating obiectivele și produc
o valoare adăugată, și nu doar pe conformitatea cu normele stabilite.”
Pentru anul următor, Curtea a plasat în centrul activității sale sustenabilitatea. Din acest motiv, în 2020,
Curtea va continua să evalueze dacă UE abordează în mod adecvat problematica schimbărilor climatice,
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prin rapoarte având ca obiect, printre altele, utilizarea pesticidelor, deșeurile de materiale plastice,
mediul marin, biodiversitatea agricolă și polenizatorii. În același timp, Curtea va avea în vedere obiectivele
de dezvoltare durabilă ale ONU, urmând ca anul viitor să acopere prin activitatea sa toate aceste
17 obiective, în afară de trei.
De asemenea, prioritățile de audit pentru 2020 ale Curții vor include sarcini în domeniul investițiilor
pentru coeziune, creștere și incluziune. Curtea va examina în special investițiile realizate în infrastructura
rutieră care leagă diferite regiuni europene, finanțarea culturii în UE și măsurile de combatere a sărăciei în
rândul copiilor. De asemenea, Curtea va examina sistemul de asigurare utilizat de Comisia Europeană în
domeniul coeziunii pentru perioada de programare 2014-2020. În plus, Curtea va examina acțiunea
externă și politica de securitate ale UE, în special prin audituri cu privire la noul mandat al Frontex în
calitate de Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, la statul de drept în Ucraina
și la securitatea cibernetică în UE.
În plus, Curtea va examina aspecte-cheie ale funcționării pieței unice și ale sustenabilității uniunii
monetare, precum supravegherea la nivelul UE a ajutoarelor de stat acordate băncilor în urma crizei
financiare, schimbul de informații fiscale între statele membre și activele spațiale ale Europei.
În ceea ce privește domeniul prioritar „Finanțarea și administrarea Uniunii în mod responsabil și eficient”,
Curtea va analiza răspunsul UE la inițiativa „O centură, un drum” (Belt and Road) a Chinei, în special
Strategia UE privind conectarea Europei cu Asia. Curtea va evalua, printre altele, Platforma europeană de
consiliere în materie de investiții și contribuțiile la bugetul UE din partea țărilor terțe.
Prin diversitatea temelor acoperite, Curtea va continua să furnizeze cetățenilor UE, precum și factorilor de
decizie de la nivelul UE, rapoarte independente cu privire la aspecte-cheie pentru viitorul UE, rapoarte
care pun în evidență ce anume funcționează bine și care atrag atenția și asupra aspectelor care nu
funcționează.

Note către editori
Rolul Curții, în calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, este de a contribui la
îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și de a promova asumarea responsabilității și transparența. Curtea
avertizează cu privire la riscurile existente, furnizează o asigurare și pune în lumină atât deficiențele, cât și
reușitele.
Rapoartele de audit și avizele Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii
pentru gestiunea finanțelor UE, ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de
implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, alte instituții și organe ale UE și administrațiile
din statele membre – dau seamă pentru actul de gestiune. De asemenea, acestea îi ajută pe cetățenii UE
să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât
și celor viitoare.
Programul de activitate pentru 2020 este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.
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