RO

Comunicat de presă

Luxemburg, 28 mai 2020

Sănătatea publică în UE și răspunsul economic al UE la COVID19 urmează să fie examinate de Curtea de Conturi Europeană
Curtea de Conturi Europeană (Curtea) și-a revizuit astăzi programul de activitate pe 2020 pentru
a-și recentra activitățile pe aspecte legate de COVID-19: astfel, au fost adaptate sfera, abordarea
și calendarul unui număr de sarcini de audit în curs și, mai mult, s-a decis suspendarea unor
sarcini care fuseseră planificate inițial să înceapă în 2020. De asemenea, auditorul extern al UE
a adăugat două noi analize la programul său: una privind contribuția UE la sănătatea publică și
a doua privind răspunsul UE în materie de politică economică la pandemia de COVID-19. Scopul
celor două analize este de a contribui la dezbaterile publice referitoare la modul în care UE și
statele membre ale acesteia au abordat efectele pandemiei. În plus, analizele își vor aduce
aportul la exercițiul de desprindere a unor învățăminte în urma acestei situații, precum și la
dezbaterea cu privire la rolul UE și al organismelor sale în timpul acestei crize și în cazul unor
eventuale crize viitoare.
Pandemia de COVID-19 a adus cu sine provocări fără precedent pentru UE și pentru statele membre
ale acesteia, provocări care se regăsesc într-o gamă largă de domenii de politică. Curtea și-a revizuit
programul de activitate pentru a se asigura că activitățile sale din 2020 răspund acestor provocări în
măsura posibilului și într-un mod flexibil. După caz, auditorii au redefinit sfera sarcinilor lor în curs și
au adaptat abordarea și calendarul de desfășurare pentru a ține cont de schimbările și de evoluția
circumstanțelor. S-a decis, de asemenea, să se suspende patru sarcini și să se adauge două analize
axate în mod specific pe criza provocată de pandemia de COVID-19.
„Comisia Europeană și alte organisme ale UE și naționale responsabile pentru punerea în aplicare
a politicilor și a programelor Uniunii operează încă în regim de criză. Curtea înțelege constrângerile
lor actuale în raport cu auditurile. De aceea, auditorii Curții vor lua toate măsurile necesare pentru
a nu le suprasolicita și a nu compromite activitățile stringente pe care aceste servicii le desfășoară
ca răspuns la criză”, a declarat domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi
Europene. „Cu această revizuire a programului său de activitate determinată de COVID-19, Curtea
dorește să se asigure că auditurile și analizele sale vor contribui la dezbaterea publică legată de
modul în care UE și statele sale membre au gestionat efectele pandemiei.”
Cele două analize noi vor examina în mod independent, obiectiv și imparțial acțiunile și rolul UE în
abordarea crizei în două domenii-cheie:
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Răspunsul în materie de sănătate publică la pandemia de COVID-19, cu ale sale grave
consecințe economice și sociale, este prioritatea declarată a factorilor de decizie ai UE și
a administrațiilor publice din toată Europa. Răspunsul UE este deja scrutat cu foarte mare
atenție, în contextul unor tensiuni între responsabilitățile legale ale UE și așteptările din
partea cetățenilor, precum și pe fondul certitudinii unor dezbateri politice intense la cel mai
înalt nivel. Scopul principal al acestei analize va fi de a se examina măsurile luate și
resursele utilizate de Comisie și de agențiile UE pentru a proteja sănătatea publică în cadrul
răspunsului la pandemie.
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Analiza răspunsului economic se va axa pe măsurile și pe provocările existente în contextul
coordonării economice la nivelul UE și va proceda la un bilanț exhaustiv al acțiunilor de
politică economică întreprinse de UE și de statele membre ale acesteia pentru a combate
efectele pandemiei. Analiza va reflecta costurile și mecanismele de guvernanță ale acestora
și va identifica riscurile și oportunitățile pentru viitorul coordonării fiscale și economice în
UE, pe baza deciziilor pe care statele membre și autoritățile UE le-au luat și le vor lua în
viitorul apropriat.

Fiecare dintre aceste analize va prezenta o imagine de ansamblu descriptivă a situației de fapt în
domeniul respectiv, precum și o evaluare informativă a unor chestiuni importante legate de
gestiunea financiară, de guvernanță, de transparență și de răspunderea de gestiune. Analizele se
vor întemeia, în principal, pe documentație disponibilă publicului larg, vor contribui la identificarea
unor aspecte specifice care necesită o activitate de audit suplimentară și mai detaliată și vor servi
drept bază pentru pregătirea acestor audituri.
Versiunea revizuită a programului de activitate pe 2020 al Curții poate fi consultată pe site-ul web al
instituției (eca.europa.eu).
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Măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca urmare a pandemiei de COVID-19
Curtea de Conturi Europeană a luat măsurile necesare pentru a putea oferi în continuare un serviciu de
audit public eficace în UE și pentru a publica în timp util rapoarte de audit, avize și documente de analiză
pe durata pandemiei de COVID-19, în măsura în care acest lucru este posibil în această perioadă dificilă.
În același timp, Curtea își exprimă recunoștința față de toți cei care depun eforturi pentru a salva vieți
și pentru a combate pandemia, în Luxemburg, în UE și în întreaga lume, și își menține angajamentul de
a sprijini politica aplicată de guvernul luxemburghez în vederea protejării sănătății publice. Curtea
depune eforturi pentru a atenua efectele crizei sanitare actuale asupra personalului propriu și a luat
precauții pentru a reduce la minimum riscurile pentru angajații săi și pentru familiile acestora.
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