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Răspunsul la pandemia de COVID-19 și politicile 
climatice: nucleul dur al programului de 
activitate al Curții de Conturi Europene 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi programul său de activitate pentru 2022 și 
perioada ulterioară, enumerând domeniile strategice și prioritățile de audit vizate. Acestea vor 
acoperi o gamă largă de subiecte, reflectând provocările principale și preocupările majore ale 
UE. În capul listei se află răspunsul UE la pandemia de COVID-19 și ambițiile Uniunii în materie 
de combatere a schimbărilor climatice. Auditorii vor examina aceste aspecte – și nu numai – 
pentru a stabili dacă UE cheltuiește cu eficacitate banii contribuabililor pentru a produce 
rezultate în îndeplinirea mandatului și a angajamentelor sale. 

Pandemia mondială de COVID-19 continuă să afecteze grav viețile cetățenilor europeni și 
impactul acesteia riscă să dureze. Între timp, UE își pune în practică, printre altele, aspirațiile 
legate de combaterea schimbărilor climatice și de tranziția la o economie modernă, eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. În consecință, programele de redresare 
post-COVID și măsurile de combatere a schimbărilor climatice vor beneficia de un sprijin financiar 
din partea UE cu o amploare fără precedent.  

Programul de activitate al Curții pentru 2022+ a fost elaborat cu luarea în considerare a acestor 
provocări specifice. El conține o listă de 79 de rapoarte speciale și documente de analiză pe care 
Curtea intenționează să le publice în următorii ani. Acestea sunt legate de diferite domenii 
prioritare strategice. De exemplu, 16 rapoarte sunt prevăzute pentru domeniul de cheltuieli și de 
politică intitulat „Răspunsul UE la pandemia de COVID-19 și redresarea post-criză”, printre 
subiectele care vor fi abordate numărându-se achiziționarea vaccinurilor împotriva COVID-19 și 
dreptul la libera circulație în timpul pandemiei. Curtea va publica de asemenea o serie de 
constatări de audit cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență al UE, care se ridică la 
672,5 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi prevăzute a fi utilizate pentru 
a sprijini investițiile și reformele, cu accent pe tranziția ecologică și pe cea digitală. În domeniul 
„Schimbări climatice, mediu și resurse naturale”, Curtea va publica 17 rapoarte, pe subiecte 
precum biocombustibilii, impozitarea energiei, pescuitul ilegal sau transportul de animale.  
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Multe alte domenii de cheltuieli și de politică vor fi de asemenea acoperite. De exemplu, în 
domeniul prioritar „Securitate și valorile europene”, auditorii vor examina acțiunea externă a UE, 
evaluând, printre altele, modul în care UE combate cauzele profunde ale migrației din Africa sau 
analizând sprijinul financiar acordat de UE pentru îngrijirea refugiaților din Turcia. În acest 
domeniu vor fi acoperite și chestiuni interne, cum ar fi frauda în cadrul plăților aferente politicii 
agricole comune sau situația statului de drept în UE.  

Auditorii vor examina de asemenea chestiuni esențiale pentru competitivitatea economiei UE, 
cum ar fi securitatea rețelelor celulare 5G, producția de baterii sau dezvoltarea unei industrii 
a microcipurilor în UE. În domeniul politicilor fiscal-bugetare, o atenție deosebită va fi acordată 
supravegherii bancare în UE și pieței interne pentru fondurile de investiții.  

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. În 2021, Curtea a publicat 32 de rapoarte de audit și 
documente de analiză, pe subiecte variind de la mediu la aspecte fiscale, de la mobilitate la 
spălarea banilor și de la migrație la drepturile consumatorilor. 

 

Informații generale 

Prin intermediul unor activități de audit independente, profesionale și cu impact ridicat, Curtea 
evaluează economia, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE. Rapoartele 
de audit și opiniile de audit ale Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare 
a răspunderii în UE, fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de implementarea 
politicilor și a programelor UE – Comisia Europeană, alte organisme ale UE și administrațiile din 
statele membre – dau seamă pentru actul de gestiune. De asemenea, aceste publicații ale Curții îi 
ajută pe cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale membre răspund 
provocărilor actuale și viitoare. 

Programul de activitate 2022+ este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, 
eca.europa.eu. 
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